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Am onoarea sã vã aduc la cunoºtinþã cã în zilele de 30 iunie - 1 iulie a.c.,  s-a
desfãºurat la Hotelul �INTERCONTINENTAL� BUCUREªTI al VI-lea Congres de
Dacologie, având ca temã �KOGAION-Muntele Sfânt al Dacilor�.

Ca ºi congresele de Dacologie precedente, desfãºurate începând din anul
2000, manifestarea a fost organizatã de Societatea Internaþionalã �Reînvierea
Daciei�, pe care am fondat-o în anul 1998 la New York, cu scopul de a încuraja,
sistematiza ºi sprijini eforturile românilor de pretutindeni îndreptate spre
descoperirea ºi punerea în valoare a izvoarelor documentare aflate în þarã ºi în
marile biblioteci ºi muzee ale lumii, precum ºi a vestigiilor de culturã ºi civilizaþie ale
strãvechiului popor al traco-geto-dacilor, ai cãrui urmaºi, peste milenii, suntem
noi, românii.

Pe lângã organizarea celor 6 congrese, prin grija ºi cu finanþarea  societãþii au
fost achiziþionate, traduse ºi editate în limbile românã ºi englezã lucrãri unicat din
evul mediu ºi epoca renaºterii, consacrate civilizaþiei traco-dacice. Au fost susþinute
financiar sãpãturi arheologice. S-au acordat  premii ºi burse tinerilor cercetãtori ai
istoriei noastre vechi. A fost înfiinþat un sit electronic special cu un muzeu al
dacilor ºi se editeazã o revistã lunarã �Dacia Magazin�. Au fost  realizate monumente
ale regelui Burebista (Orãºtie, 2001) ,  Nicolae Densuºianu (Densuº, 2002), Plãcuþelor
cu cea mai veche scriere de la Tãrtãria (2003) etc.

Societatea noastrã nu-ºi propune sã �rescrie� istoria veche a strãmoºilor noºtri,
ci sã restitue generaþiilor actuale ºi celor viitoare, adevãrul istoric despre originile
poporului român, aºa cum rezultã acesta din izvoarele documentare nou
descoperite ºi din cercetãri efectuate cu mijloace recente de investigare.

În condiþiile în care, din dorinþa atestãrii unei primordialitãþi milenare de vieþuire
în acest areal, istoriografia oficialã din Bulgaria, Cehia ºi, mai recent, din Estonia,
acrediteazã teza obârºiei tracice sau dacice a popoarelor respective - bazate pe
faptul cã teritorile lor actuale fãceau parte din suprafaþa întinselor ºi puternicelor
state traco-dacice de la cumpãna dinspre primul mileniu creºtin - ni se pare absurd
ca noi, românii, sã ne cramponãm de anul invaziei Romane în Dacia � 106 e.n. � ca
moment de început a ceeace s-a acreditat ca fiind �geneza poporului român�.
Astfel, slavii ºi bulgarii care au migrat în Europa în secolul 4-7 e.n. devin urmaºii
tracilor ºi geto-dacilor milenari, iar noi � adevãraþii geto-daci � suntem urmaºii
câtorva legiuni romane care au staþionat temporar pe 14% din  teritoriul regatului
dac al lui Decebal.

Considerând anul 106 e.n. unul din  momentele dramatice din istoria poporului
nostru, nu �începutul genezei sale�, participanþii la al VI-lea Congres de Dacologie
au decis ca urmãtorul congres, din vara anului 2006, sã fie consacrat omagierii
rezistenþei strãmoºilor noºtri daci împotriva agresiunii romane ºi comemorãrii
marelui rege-erou Decebal, la 1900 de ani de la sfârºitul sãu tragic.

Totodatã, m-au mandatat sã vã rog sã agreaþi ideea ca anul 2006 sã fie declarat
de cãtre autoritãþile competente �Anul Decebal� � aºa cum anul 2004 a fost
consacrat domnitorului  ªtefan cel Mare ºi Sfânt, la comemorarea a 500 ani de la
moarte - iar manifestãrile ºtiinþifice ºi culturale prilejuite de acesta sã fie puse sub
înaltul dumneavoastrã patronaj.

Am fi deosebit de recunoscãtori, domnule Preºedinte, dacã veþi lua în
considerare aspectele de mai sus,

Cu mulþumiri ºi deosebit respect
Dr. Napoleon Sãvescu,

„Dacia Revival International Society“- New York - Bucuresti

Excelenþã,
Domnule Preºedinte,

SCRISOARE DESCHISÃ

E.S. domnul Traian Bãsescu,
Preºedintele României
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Istoria neºtiutã a românilor

� Dr. Napoleon Sãvescu

NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEINOI NU SUNTEM URMAªII ROMEINOI NU SUNTEM URMAªII ROMEINOI NU SUNTEM URMAªII ROMEINOI NU SUNTEM URMAªII ROMEINOI NU SUNTEM URMAªII ROMEINOI NU SUNTEM URMAªII ROMEINOI NU SUNTEM URMAªII ROMEINOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI
ÎNTOARCEREA ACASÃ

(Continuare din numãrul trecut)
La vârsta de  30 de ani Alexandru

decide sã se întoarcã acasã. Astfel îl
gãsim în toamna anului 325 î.d.H.
undeva lângã Karaci, îndreptându-se
spre Babilon, care devenise între timp
centrul lumii sale, centrul imperiului
sãu. Armata ºi-a împãrþit-o în trei
grupuri:

1. Unul sub conducerea lui
Craterus având 3 brigãzi de falange
cu peste 10.000 de veterani (care de
astã datã se întorceau acasã pentru
a fi eliberaþi din armatã); alãturi de
aceºtia mai erau 20.000 de soldaþi
cu 200 de elefanþi care din valea
Indului vor merge în Iranul de azi,
trecând prin Bolan Pass (în general
un drum fãrã dificultãþi).

2. Nearchus, în fruntea flotilei,
va coborî de pe fluviul Indus, în
Marea Arabiei mergând pe lângã
þãrm, trecând prin strâmtoarea
Hormuz în Golful Persic pânã la
Chrax (Alexandria), de asemenea,
fãrã sã întâmpine dificultãþi,
exceptând faptul cã nu l-a putut
întâlni pe Alexandru la Gwadar!

3. În sfârºit el, Alexandru, va
alege un drum foarte ciudat de
întoarcere acasã. El va strãbate
deºertul neospitalier al Makran-ului
de-a lungul coastei Mãrii Arabice,
undeva între Iranul ºi Pakistanul de
azi, având cu el cam 80.000 de
cavaleriºti.

De la Karachi la Bampur sunt
peste 1000 de km de þinut arid ºi ostil,
lipsit de vegetaþie ºi în special de apã,
când ai nevoie de ea. Asta nu
înseamnã cã, atunci când natura
vrea, apa, ploile nu pot sã aparã; aºa
s-a întâmplat cu armata lui Alexandru
care în valea Kech-ului va fi izbitã

prin surprindere de un astfel de
fenomen natural, potopul
distrugându-i o parte din armatã,
arme, echipament. Ajungând în oaza
fertilã a Turbat-ului, Alexandru îºi va
odihni armata oferindu-i nu numai apã
bunã ºi hranã, dar ºi distracþii. De la
Turbat la Pasni sunt cam 140 de km,
dar traseul este foarte dificil. Aparent
Alexandru a vrut sã ajungã la mare
pentru a-l întâlni pe Nearchus, cu
vasele sale. Norocul însã nu-i mai
surâde ca pe vremuri: armata sa
obositã, chinuitã de boli, nemâncatã,
lipsitã de apã, se va transforma într-
o hoardã disperatã, târându-se prin
deºertul nemilor. Poate cã Alexandru
a vrut sã-ºi pedepseascã astfel armata
necredincioasã care refuzase sã-l
urmeze dincolo de râul Beas. Ei îºi
vor continua drumul de-a lungul Mãrii
Arabice, pânã la Bandar-e-Abbas,
unde Alexandru îl va întâlni pe
Nearchus, întâlnire descrisã de
istoricul Arrian ca foarte lacrimogenã.
Armata lui Alexandru arsã de soare,
bãrboasã, cu plete lungi ºi nespãlate,
prost hrãnitã, o întâlneºte pe cea
condusã pe apã de Nearchus,
sãnãtoasã, aºa-zis �nezgâriatã�.
Plutarch îi descrie pe ofiþerii
macedoneni (nu greci), ca având o
constituþie solidã, cu apetit nestãpânit
pentru beþii, sex ºi violenþã, îmbrãcaþi
în costume elegante, umblând
paralizaþi de bãuturã ºi gata de ceartã.
El, Alexandru, va ajunge la Persepolis
prin luna ianuarie a anului 324 î.d.H.
unde, probabil, va regreta faptul cã a
distrus oraºul. În februarie va fi în
Susa. El îºi va schimba capitala
imperiului la Babilon. Între timp,
iubitul sãu prieten, Hefaistion,
cãsãtorit ºi el cu o fatã a lui Darius,

va muri în condiþii ciudate, dupã unii.
Alexandru va forþa aproape pe toþi
oamenii lui sã se cãsãtoreascã cu
femei locale creând astfel o nouã
populaþie, un nou popor. Pe cei mai
încãpãþânaþi îi va plãti ºi îi va trimite
acasã, înainte de vreme, ca veterani.

Personal, Alexandru o þinea din
beþie în beþie, dacã ne luãm dupã
fragmentele scrise de secretarul sãu,
Eumenes din Cradia, datate din
octombrie 324 î.d.H.. El, Alexandru,
era un exemplu clasic de alcoolic. Nici
Plutarch nu-l va ierta ºi-l va descrie
tot ca pe un alcoolic, acesta explicând
comportamentul sãu din aceastã
perioadã: megalomanic, suspicios,
maniac, depresiv, abuziv. Dacã-l
analizãm azi din punct de vedere
medical, considerând ca adevãrat
faptul cã era alcoolic, putem spune:
(1) La alcoolici lipsa de vitamina B-1
(thiamin) se caracterizeazã prin
tulburãri mentale mergând pânã la
stãri confuzionale care se pot
transforma într-o stare apaticã,
cunoscutã ca encefalopatia Wernicke
(care se poate asocia cu un mers
specific, ataxic ºi cu paralizia nervului
cranial 6). A suferit el, Alexandru, de
aºa ceva? Tot la alcoolici putem întâlni
aºa-zisul sindrom Korsakoff, o
condiþie aºa-zis cronicã de alcoolism
care poate conduce la confuzie ºi
confabulaþie. Afectarea ficatului
(hepatita alcoolicã) se manifestã cu
vãrsãturi, febrã, gãlbenealã (icter).
Tot la alcoolici putem întâlni: din
cauza lipsei de fosfat probleme
cardiace asociate cu oboseala
muscularã, ori lipsa de magnezium
tetania; ºi sã nu-l uitãm pe cel mai
cunoscut efect al consumului cronic
de alcool� delirium tremens:
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anxietate, tremurãturi ale
extremitãþilor, confuzie mentalã ºi
halucinaþii. Personal, consider cã el
suferea deja de psihoza Korsakoff,
combinatã cu lipsa de Thiaminã
(vitamina B) tipicã la alcoolici,
Wernicke, care duce la probleme
mentale, depresie, leziuni cerebrale,
encefalopatie ºi, în final, la moarte.
El, Alexandru va muri pe 10 iunie
323 î.d.H., la aproape 33 de ani, dupã
ce a zãcut la pat cu febrã mai mult
de o lunã, apatie, slãbiciune
muscularã ºi stare de confuzie
aproape permanentã. Unii îi vor
acuza pe greci cã l-au otrãvit.
Plutarch spune cã: �nimeni nu a avut
nici o suspiciune cã a fost otrãvit�
Olimpia, mama lui, ar fi fost involvata
în acest omor, ori Iolas, fiul
bãtrânului general Antiparter, care i-
ar fi administrat otrava. Dupã alþi
scriitori, Aristotel l-a sfãtuit pe
Antiparter sã aranjeze moartea lui
Alexandru��. În 11 iunie, 1998, în
New England Journal of Medicine,
doctorul David W. Oldach de la
Universitatea din Maryland, SUA,
specialist în boli infecþioase, crede
cã Alexandru a murit în urma unei
febre tifoide, care i-a produs o
paralizie ascendentã, provocându-i o
moarte aparentã de lungã duratã

(încercând astfel sã explice de ce
corpul lui Alexandru a suferit un
proces de descompunere foarte lentã).

Marele orator al Atenei,
Demostene, a propus public sã se
mulþumeascã lui Iolas pentru otrãvirea
lui Alexandru ºi scãparea grecilor de
sub ocupaþia barbarilor macedoneni.
Faptul cã Alexandru ºi prietenul sãu,
Hefaistion, au murit în condiþii aproape
similare ºi la scurt interval unul de altul,
sigur cã ar putea întãri aceastã
suspiciune. Botanistul Theofrastus,
prietenul lui Aristotel, avea cunoºtinþe
temeinice despre stricninã, dar,
totodatã, putem considera ºi o
combinaþie: alcoolism ºi otrãvire. Sã
nu uitãm însã,  cã acei oameni care
au strãbãtut lumea anticã, îndurând
foame ºi mizerii, boli ca malaria,
difteria, dizenteria, au fost rãniþi ºi
îngrijiþi în condiþiile vitrege de atunci.
În plus, excesul de alcool nu i-a întãrit,
ci dimpotrivã. Diodorus, o sutã de ani
mai târziu, va spune: �pentru
macedoneni, Alexandru a realizat ce
nici un alt rege nu a mai fãcut-o ºi nu
o va mai face vreodatã�; cã a murit
ca un alcoolic, ori ca un otrãvit, în
final a contat mai puþin, mai mult a
contat, însã, cine l-a urmat la
conducerea imperiului. Aparent, cu
limbã de moarte, avându-i împrejur pe

generalii sãi de bazã, Ptolomeu,
Seleucus, Nearchus ºi alþii, el a spus
sã-l urmeze CEL MAI PUTERNIC!

Aºa cã, îl vom gãsi pe Ptolomeu,
rege al Egiptului, creând o dinastie
macedoneanã care se va sfârºi ca
arhicunoscuta Cleopatra. Seleucus,
cu nevasta lui Apama din Bactrian,
va reface Babilonul ºi-l va conduce
cu succesorii sãi. Astfel,
�conchistadoruu macedoneni� au
devenit, nici mai mult nici mai puþin,
decât regi.

Despre nevestele lui Alexandru se
ºtie cã Roxana o va omorî pe Stateira,
fata lui Darius. La rândul ei, va fi ºi
ea ucisã, împreunã cu fiul ei, la 313
î,d.H. Despre Brasine ºi fiul ei,
Heracles, nu se va ºti ce s-a
întâmplat. Olimpia, mama lui
Alexandru, va dispare ºi ea în rãzboiul
civil ce va fãrâmiþa Macedonia.

DIN CUCERIÞI CUCERITORI

Dacã grecii cuceriþi de
macedoneni, îngenunchiaþi, trimiºi în
armata macedoneanã sã moarã pentru
slava lui Alexandru, la început au avut
numai de pierdut, ei vor fi câºtigãtorii
de mai târziu. Ei vor strãbate Egiptul,
India ºi vor rãspândi elenismul, pe
drumurile strãbãtute înainte sub
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cãlcâiul ofiþerilor macedoneni. Asia,
India, Egiptul vor fi catalizate de
cultura greceascã.

În Egipt, Alexandria va deveni
centru al civilizaþiei. Inscripþii în limba
greceascã se vor gãsi peste toatã
Asia, India ºi Pakistan. Aºa cã grecii
din cuceriþi au devenit cuceritori. Ce
s-a întâmplat cu corpul � sicriul lui

Alexandru �
nimeni nu ºtie
precis. În
drum spre
Macedonia el
a fost furat
de Ptolomeu
ºi dus în
Egipt, la

Memphis. De acolo la Sema, unde mii
ºi zeci de mii de pelegrini au venit sã-
l vadã. Unde a fost dus dupã aceea
nimeni nu mai ºtie. Interesant mi s-a
pãrut ce a spus Michael Wood despre
ce s-ar fi întâmplat în lume dacã
Alexandru nu ar fi murit, care erau
planurile lui de viitor:

1. Construcþia unei piramide mai
mari ca cea de la Giza, pentru tatãl
sãu Filip.

2. Construcþia unei flote militare
de peste 1000 de vase cu care sã
cucereascã tot bazinul Mãrii
Mediterane.

3. Construcþia unui drum care sã
lege nordul Africii de Gibraltar, cu
porturi ºi baze militare.

4. Construcþia a 6 temple colosale
în memoria prietenului Hefaistion,
minuni ale lumii, amplasate pe
teritoriul Macedoniei ºi Greciei.

Dacã azi îl descoperim pe
Alexandru Macedon schimbat în
Alexandru cel Mare devenit, nici mai
mult nici mai puþin, erou bulgar,
albanez sau, culmea, grecesc
înseamnã cã lumea încã admirã
curajul tânãrului macedonean care,
acum mai mult de 2000 de ani, a
pornit-o pe urmele strãmoºilor
carpato-dunãreni, arieni, pelasgi, ori
cum vreþi sã ne numiþi, hotãrât sã-ºi
adjudece LUMEA.

Dar unde este El azi în manualele
de istorie ale daco-românilor? Unde
este El azi în inima ºi memoria
aromânilor adevãraþii lui urmaºi!

SFÂRªIT

ÎN LOC DE EPILOG . . .
Aici ia sfârºit lucrarea NOI NU

SUNTEM URMAªII ROMEI a doc-
torului Napoleon Savescu, pe care am
publicat-o integral, în serial, în pa-
ginile revistei Dacia Magazin. Aceas-
tã lucrare nu s-a dorit nici o clipã ca
o alternativã la manualele de istorie
care le sunt oferite elevilor ºi studen-
þilor. Ea este mai degrabã un semnal
de alarmã tras pentru a indica dru-
mul greºit pe care circulã istoria noas-
trã.Aceastã carte face dovada incon-
testabilã, cã istoria nu este o ºtiinþã

exactã, cã oricând o lopatã de pã-
mânt poate rãsturna teorii care au
rezistat sute  de ani, sau cã o dogmã
ce pãrea definitiv bãtutã în cuie poate
fi anulatã printr-o simplã ºi elemen-
tarã deducþie logicã. Unul dintre cei
mai redutabili adversari ai lucrãrii
respective, istoric reputat ºi recunos-
cut ca o personalitate a scrierii isto-
riei dacilor spunea �Nu pot nici în
ruptul capului sã fiu în consens cu
ce se scrie în �Noi nu suntem urma-
ºii Romei� dar sunt ridicate acolo
niºte probleme care ne fac sã ne în-
trebãm dacã am mers pe o direcþie
bunã în cercetarea noastrã, proble-
me care ne dau cu adevãrat bãtaie
de cap� Este aceasta în esenþã sco-
pul ºi menirea acestei lucrãri. O lu-
crare apãrutã în 1999 ºi care se aflã
acum la cea de-a III-a ediþie. Cu fie-
care ediþie însã autorul a avut grijã
sã completeze paginile acestei lucrãri
cu noi ºi noi dovezi care sã combatã
clasica ºi mult prea simplista forma-
re a poporului român din daci ºi din
romani. În prezent se lucreazã la cea
de-a IV-a ediþie care va fi ºi mai ela-
boratã aducând cu sine, teorii ale
unor mari cercetãtori contemporani
care demonstreazã vechimea reala a
poporului nostru, rolul determinant
în dezvoltarea civilizaþiei europene .
Tãbliþele de la Tãrtãria , întâia dia-
sporã carpato-danubianã din cerce-
tãrile celebrilor  William Ryan ºi
Walter Pitman, plãcuþele de plumb
de la Sinaia, sunt numai câteva din
subiectele care vor lua loc în aceastã
a IV-a ediþie, oferind un tablou cât
mai vast despre istoria noastrã scri-
sã ºi nescrisã.

Este acesta deci, un sfârºit de
drum ºi totodatã un început al scrie-
rii unei lucrãri care este ºi va fi vie
atâta timp cât pasiunea, rãbdarea ºi
dragostea faþã de aceste meleaguri
va dãinui în mintea ºi în sufletul au-
torului.

Dacia Magazin
P.S. � Invitãm pe aceastã cale pe toþi
cititorii revistei noastre sã-ºi exprime
pãrerile legate de aceastã lucrare ºi
sã ne trimitã opiniile domniilor lor
pe adresa redacþiei.
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Nici Carta ONU, nici Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului nu
prevãd în mod explicit dreptul fiinþelor
umane, al popoarelor, la adevãr. De
aceea minciuna a devenit o adevãratã
armã în arsenalul celor care
manevreazã oameni, colectivitãþi,
naþiuni, uneori cu scopul de a le
subjuga sau distruge. Salvarea nu
poate veni decât de la adevãr. Pentru
cã adevãrul absolut este de naturã
divinã, oamenii nu-l pot cunoaºte. Dar
oamenii pot ºi trebuie sã cunoascã
adevãrul relativ al faptelor lor, care le
poate aduce izbãvirea de cei vicleni.
Dreptul la adevãr este deci un drept
natural, ca ºi dreptul la viaþã. El nu
mai trebuie înscris în legile oamenilor,
în charte ºi proclamaþii. Atunci când
este ascuns cu rea credinþã, adevãrul
trebuie cãutat ºi scos la luminã,
pentru apãrarea celor þinuþi în
întunericul minciunii. De aceea trebie
sã acordãm tot respectul celor ce
poartã fãclia adevãrului, luminând
calea semenilor lor.

Unul dintre aceºti temerari este
doctorul Napoleon Sãvescu din New
York, care a pornit o acþiune �pe front
larg� de redare a adevãrului istoric
despre formarea poporului român,
proclamând fundamentat în titlul
principalei sale lucrãri, afirmaþia
ºocantã pentru istoriografia oficialã,
dar bine primitã de opinia publicã: �Noi
nu suntem urmaºii Romei�. În
aceastã acþiune a investit ºi investeºte
� cum voi arãta mai jos � timp,
eforturi, bani, entuziasm ºi bun simþ
ºtiinþific, fãrã vreun interes personal,
decât acela de a recupera ºi reconstitui
istoria adevãratã a poporului nostru,
viciatã de minciunã ºi de oportunism.

Sub conducerea sa, ºi în acest an,
în zilele de 30 iunie-1 iulie,  s-a

ISTORIA NAÞIONALÃ ªI DREPTUL LA ADEVÃR
sau pledoarie pentru un
„AN DECEBAL” în 2006”

desfãºurat la Hotelul
�INTERCONTINENTAL�
BUCUREªTI al VI-lea
Congres de Dacologie,
având ca temã
�KOGAION-Muntele
Sfânt al Dacilor�.

Ca ºi congresele de
Dacologie precedente,
desfãºurate începând
din anul 2000,
manifestarea a fost
organizatã de
S o c i e t a t e a
I n t e r n a þ i o n a l ã
�Reînvierea Daciei�,
pe care d-rul Sãvescu
a fondat-o în anul 1998
la New York, cu
scopul de a încuraja,
sistematiza ºi sprijini
eforturile românilor de
pretutindeni îndreptate
spre descoperirea ºi
punerea în valoare a
izvoarelor documentare aflate în þarã
ºi în marile biblioteci ºi muzee ale
lumii, precum ºi a vestigiilor de culturã
ºi civilizaþie ale strãvechiului popor al
traco-geto-dacilor, ai cãrui urmaºi,
peste milenii, suntem noi, românii.

Pe lângã organizarea celor 6
congrese, prin grija ºi cu finanþarea
societãþii au fost achiziþionate, traduse
ºi editate în limbile românã ºi englezã
lucrãri unicat din evul mediu ºi epoca
renaºterii, consacrate civilizaþiei
traco-dacice. Au fost susþinute
financiar sãpãturi arheologice. S-au
acordat  premii ºi burse tinerilor
cercetãtori ai istoriei noastre vechi.
A fost înfiinþat un sit electronic special
cu un muzeu al dacilor ºi se editeazã
o revistã lunarã �Dacia Magazin�. Au
fost  realizate monumente ale regelui

Burebista (Orãºtie, 2001) ,  Nicolae
Densuºianu (Densuº, 2002),
Plãcuþelor cu cea mai veche scriere
de la Tãrtãria (2003) etc.

Societatea �Reînvierea Daciei�,
nu-ºi propune sã �rescrie� istoria
veche a strãmoºilor noºtri, ci sã
restitue generaþiilor actuale ºi celor
viitoare, adevãrul istoric despre
originile poporului român, aºa cum
rezultã acesta din izvoarele
documentare nou descoperite ºi din
cercetãri efectuate cu mijloace
recente de investigare. Pentru aceasta
trebuie sã dovedim curaj, mândrie
naþionalã ºi mai ales caracter pe
mãsura faptelor ºi cutezanþei marilor
noºtri înaintaºi, trãsãturi pe care sã
le înculcãm generaþiilor actuale ºi
viitoare. Poate ar trebui sã învãþãm,
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în aceastã privinþã, din exemplul altor
popoare. Din grija acestora pentru ca
tinerele generaþii sã fie ferite de
influenþele nocive ale momentelor
negative ale istoriei lor. Nu sã le
proslãveascã, aºa cum proslãvim noi
pe agresorii imperiali romani care ne-
au distrus cetãþile ºi sanctuarele, ne-
au jefuit tezaurele ºi ne-au luat
strãmoºii în sclavie. Este semnificativ
din acest punct de vedere faptul cã
timp de 25 ani dupã cel de al II-lea
Rãzboi Mondial, în manualele de
istorie ale copiilor japonezi se scria
despre acest episod al istoriei
universale numai atât: �s-a întâmplat
(a avut loc) ºi am pierdut�

În condiþiile în care, din dorinþa
atestãrii unei primordialitãþi milenare
de vieþuire în acest areal, istoriografia
oficialã din Bulgaria, Cehia ºi, mai
recent, din Estonia, acrediteazã teza
obârºiei tracice sau dacice a
popoarelor respective - bazate pe
faptul cã teritorile lor actuale fãceau
parte din suprafaþa întinselor ºi
puternicelor state traco-dacice de la
cumpãna dinspre primul mileniu
creºtin - ni se pare absurd ca noi,
românii, sã ne cramponãm de anul
invaziei romane în Dacia � 106 e.n. �
ca moment de început a ceeace s-a
acreditat a fi �geneza poporului
român�. Astfel, slavii ºi bulgarii care
au migrat în Europa în secolele 4-7
e.n. devin urmaºii tracilor ºi geto-
dacilor milenari, iar noi � adevãraþii
geto-daci � suntem urmaºii câtorva
legiuni romane care au staþionat
temporar pe mai puþin de o pãtrime
din  teritoriul regatului dac al lui
Decebal.

Considerând anul 106 e.n. unul din
momentele dramatice din istoria
poporului nostru, nu �începutul
genezei sale�, participanþii la al VI-
lea Congres de Dacologie au decis ca
urmãtorul congres, din vara anului
2006, sã fie consacrat omagierii
rezistenþei strãmoºilor noºtri daci
împotriva agresiunii romane ºi
comemorãrii marelui rege-erou
Decebal, la 1900 de ani de la sfârºitul
sãu tragic.

Astfel s-a nãscut ideea ca anul
2006 sã fie declarat �Anul Decebal�
� aºa cum anul 2004 a fost consacrat
domnitorului  ªtefan cel Mare ºi
Sfânt, la comemorarea a 500 ani de
la moarte - iar manifestãrile ºtiinþifice
ºi culturale prilejuite de acesta sã fie
puse sub înaltul patronaj al
Preºedintelui României. În acest sens
s-a trimis o scrisoare-apel domnului
Traian Bãsescu, pe care revista
noastrã o reproduce în facsimil.
Pledãm ºi noi, prin aceste rânduri,
pentru aceastã idee. O facem  cu atât
mai mult cu cât nu putem sã nu ne
exprimãm consternarea în legãturã cu
rãspunsul dat de fostul ministru al
culturii ºi cultelor, d-na deputat Mona
Muscã, la o interpelare formulatã de
Corneliu Ioan Dida, deputat de
Constanþa, prin care a fãcut publicã
intenþia acestui minister de a instituii
�Anul Traian pentru 2006, cu ocazia
aniversãrii a 1900 ani de la cucerirea
Daciei de cãtre Traian�.

Motivaþia acestei intenþii este nu
mai puþin înmãrmuritoare: �Vrem sã
punem în valoare patrimoniul cultural
naþional, legat de aniversarea intrãrii
teritoriului actualei Românii în orbis
romanus, integrarea în lumea
civilizatã ºi începutul primei
comuniuni de limbã, culturã ºi
civilizaþie europeanã�.

Sã te cruceºti ca de ucigã-l toaca,
nu altceva!

Oare sanctuarul dacic megalitic de
pe muntele Godeanu - care strãjuia
Sarmisegetusa Regia cu multe secole
înaintea cuceririi romane - ceramica,
obiectele care dovedesc stãpânirea
tehnologiei fierului, bijuteriile din aur
ºi elementele de tezaur ce se
descoperã frecvent în cuprinsul ºi
vecinãtatea Sanctuarului, la Grãdiºtea
ºi însãºi îmbrãcãmintea dacilor de
rând sau þinuta impozantã a nobililor
lor, imortalizaþi în admirabile statui
expuse în capitala imperiului de cãtre
înºiºi învingãtorii romani, ca sã nu
mai amintim de sacrificiul mândrului
rege Decebal ºi a fruntaºilor regatului
sãu care au preferat sã-ºi ia viaþa
pentru a nu fi dezonoraþi la Roma,

legaþi de carele triumfului lui Traian,
nu sunt pentru onor Ministerul
Culturii dovezi cã civilizaþia pe aceste
meleaguri n-a început la 106 e.n.?

De altfel, germenii acestei pe
drept controvesate intenþii ministeriale
sunt conþinuþi chiar de interpelarea
deputatului Dida care zice: ��anul
106 marcheazã momentul în care
începe, propriu zis, istoria
românilor��, apoi comparã
cucerirea romanã a Daciei � o tragedie
pentru înaintaºii noºtri geto-daci � cu
evenimentele cruciale din istoria altor
naþiuni, sãrbãtorite cu fast de cãtre
acestea: ��Rusia - creºtinarea de la
988, Ungaria - stabilirea maghiarilor
în Panonia, de la 896, SUA -
independenþa, la 1776, Franþa �
Revoluþia de la 1789��.

Desmeticeºte-te mãi nea Dida!
Pãi se comparã? Evenimentele pe
care le invoci sunt momente de
glorie, victorii, pentru ãia, nu
înfrângeri ! Noi eram creºtinaþi de
apostolul Andrei cînd ne-au
cucerit romanii. Dupã gândirea
asta la un parlamentar român ne
întrebãm pe bunã dreptate: pe
când ]n Rom\nia un an Hitler sau
Ribentrop sau Molotov ori Stalin?
Cã ºi  ãºtia ne-au cucerit ºi ne-au
jefuit avuþiile.

Niculae Spiroiu,
Consilier �Dacia Revival Intl. Soc�
Înalt comisar de drepturile omului-

�OADO�
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Horaþiu reþine într-una din poeziile
lui întrebarea tulburãtoare a unui
cetãþean roman: �Ce mai ºtii despre
daci?� De ce aceastã preocupare?
Pentru cã - spune acelaºi Horaþiu -
�dacii se pricep mai bine decât toþi la
aruncarea sãgeþilor�. Horaþiu nu oferã
alte detalii, dar, fie ºi numai din aceste

Diplomaþie ºi „servicii secrete“ la daci
Viorel Patrichi

cuvinte laconice, putem presupune
cã, la Roma, lupii lui Zalmoxis dãdeau
fiori de groazã. Chiar dacã Decebal
nu ameninþa direct Cetatea Eternã,
cum fãcuse Hannibal.

Ajungând în conflict cu Imperiul
Roman, cea mai mare putere a
timpului, dacii au fost nevoiþi sã

îmbine arta rãzboiului cu
diplomaþia, constituind
practic primele servicii
de informaþii de pe
aceste meleaguri. ªi nu
este o exagerare. Fãrã
sã acceptãm cã au
existat imperii bune ºi
imperii rele, romanii au
pus bazele unei
expansiuni perfecte,
bazate nu doar pe o
armatã bine organizatã,
dar ºi pe o structurã
militarã informativã
complexã, cu o logisticã
puternicã. Logistica este
secretul expansiunii
romanilor ºi creatorii de
imperii moderne au
preluat experienþa.

Sigur, dacii nu aveau
ministere de securitate ºi
orice activitate era
subordonatã acþiunilor
militare. Regii daci
controlau un teritoriu
vast ºi poruncile
trebuiau transmise
întocmai. Timp de peste
150 de ani, romanii au
învãluit Dacia, cucerirea
ei fiind amânatã ºi pentru
cã regii aveau structuri
adecvate. Pânã când
armele decideau, dacii
foloseau tehnici
complexe de informare,
de interpretare a datelor
concrete din teren,
combinate cu negocieri.

Se aveau în vedere nu numai marile
desfãºurãri de trupe, dar ºi sisteme
complexe de alianþe politice la Pontul
Euxin, în Balcani ºi pânã la Roma,
sub ochii Lupoaicei. De la Burebista
la Decebal, teritoriul regatului dac era
întins, iar zonele de influenþã din jurul
regatului depãºeau cu mult frontierele

DOMITIAN
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cmyk

controlate de diverºi vasali. Chiar dacã
nu ºtim ca dacii sã fi scris despre
aceste tehnici, cum a procedat
generalul chinez Sun-Tzi,!  pe la anul
500 înainte de Hristos, cunoaºtem din
diverse referinþe epopeea strãmoºilor
noºtri ºi în ce priveºte rãzboiul
umbrelor.

Informaþiile aveau un caracter
preponderent militar, dar ºi economic.
Istoriografia veche foloseºte termenul
�sol� pentru mai târziul �ambasador�.
Solul era purtãtorul mesajelor scrise
sau verbale, dar, de regulã, trebuia sã
aibã un acut spirit de observaþie.
Mesajul lui putea fi oficial sau secret.
Regii daci au folosit toate metodele
pentru a bloca sau anihila invaziile
pregãtite de romani. Presiunea
militarã ºi negocierile politice erau
permanent însoþite de acþiuni mai
discrete. Un exemplu, celebru de-
acum, este Acornion pentru care
cetãþenii din Dionysopolis (Balcicul de
astãzi din Bulgaria) au dedicat o placã
de marmurã pentru merite deosebite.
Acornion a ajutat cetatea ºi a plãtit
organizarea festivitãþilor dedicate
zeului vinurilor. Cum grecii recunosc
originea dacicã a lui Dionisos, putem
presupune cã dacii formau
majoritatea oraºului cu nu! me de zeu.

Cred cã Acornion este primul
spion din istorie, pentru care s-a
ridicat un monument. Destul de
impropriu, el a fost numit
�ambasador�. În realitate, Acornion
a fost trimis la adversarul lui Cezar
tocmai pentru subminarea Romei.
Acornion trecuse pe la Argedava,
unde l-a cunoscut ºi pe tatãl lui
Burebista. Inscripþia de la
Dionysopolis este foarte edificatoare:
�Împreunã cu tovarãºii sãi de drum
cu un fiu al lui Theodorus ºi cu Epi...,
pe cheltuiala lui personalã, a plecat în
solie cãlãtorind departe ºi ajungând
la Argedava, la tatãl lui Burebista ºi
întâlnindu-l, totodatã a obþinut de la
el... Oraº... ªi a dezlegat poporul...
ªi în timpul din urmã, regele
Burebista, ajungând cel dintâi ºi cel
mai mare dintre regii care au stãpânit

în Tracia ºi stãpânitor al tuturor
þinuturilor de dincolo ºi de dincoace
de Dunãre, Acornion a f! ost ºi pe
lângã acesta în cea dintâi ºi în cea
mai mare apropiere ºi a obþinut cele
mai bune foloase pentru patria sa,
vorbindu-i ºi sfãtuindu-l în ceea ce
priveºte chestiunile cele mai
importante, atrãgându-ºi bunãvoinþa
regelui spre binele oraºului; ºi toate
celelalte (ocazii) oferindu-se pe sine
fãrã sã se cruþe în soliile oraºului ºi
luând asupra-ºi fãrã ºovãire primejdii,
pentru a contribui în tot chipul la
binele patriei. ªi fiind trimis de regele
Burebista ca ambasador la Cn(aeius)
Pompeius, fiul lui Cnaeius, imperator
al romanilor, ºi întâlnindu-se cu acesta
în pãrþile Macedoniei, lângã Heracleea
Lyncestis, nu numai cã ºi-a îndeplinit
cu bine însãrcinãrile primite de la
rege, câºtigând pentru acesta
bunãvoinþa romanilor...�

Grecii aveau nevoie de protecþia
celui mai mare dintre regi pentru a-ºi
continua afacerile. Ei nu doreau
ridicarea Romei care voia sã
controleze cãile comerciale din
Mediterana, de pe Dunãre ºi din
Marea Neagrã. Dacii respectau
autonomia cetãþilor greceºti dacã
dãdeau dovadã de loialitate.
Stratagema lui Burebista a eºuat.
Pompei a fost învins de Cezar la
Pharsalos, în Tesalia, ºi a murit în
Egipt.

Mai înainte, regele Zalmodegicos
avusese relaþii de bunã colaborare
�secretã� cu Diodoros, Procritos ºi
Chearcos, pentru care cetãþenii din
Histria s-au arãtat la fel de
recunoscãtori. Rubobostes, un
strãmoº de-al lui Burebista, a procedat
la fel. Misiunea lui Acornion, trimis
de Burebista la Cneius Pompeius,
pentru a-l ajuta în tentativa de
înlãturare a lui Iulius Cezar,
demonstreazã ce performanþã
extraordinarã au realizat dacii într-un
moment dramatic pentru existenþa
lor. Pãstrând proporþia vremilor, sã
ne imaginãm ce ar fi ieºit dacã
Saddam Hussein ar fi gândit mãcar o

clipã înlãturarea lui George W. Bush
de la Casa Albã...

La fel ca Burebista ºi prin aceleaºi
mijloace, Dicomes a încercat sã-l
ajute pe Antonius contra lui
Octavianus Augustus, care însã a
învins în lupta de la Actium (31 înainte
de Hristos). Pacea din anul 89, dintre
Domiþian ºi Decebal, aratã cã Roma,
prinsã în rãzboaiele cu marcomanii
ºi qvazii, accepta condiþii ruºinoase,
impuse de daci. Tratativele au avut
loc în Panonia, iar delegaþia dacilor
era condusã de Diegis, probabil fratele
lui Deecebal. Dio Cassius criticã
laºitatea împãratului roman: �Domiþian
puse lui Diegis o diademã pe cap, ca
ºi cum ar fi fost un adevãrat
învingãtor ºi omul în stare sã dea un
rege dacilor. (...) El cheltuise foarte
mulþi bani pentru încheierea pãcii,
cãci fãrã întârziere dãdu lui Decebal
nu numai însemnate sume de bani,
dar ºi meºteri pricepuþi la felurite
lucrãri folositoare în t! imp de pace
ºi de rãzboi ºi fãgãdui sã-i dea mereu
multe altele...� Romanii transformau
regate întregi în clienþi, dupã care
aceste regate erau cucerite ºi
transformate în provincii.Fãrã
excepþie. Deºi era unul din clienþi,
regatul odrizilor din sudul Dunãrii ºi
din Dobrogea a fost desfiinþat în anul
46 ºi transformat în provincie
romanã Moesia. Roles, un rege dac
din sud-vestul Dobrogei, fusese ucis
de romani, chiar dacã era supusul
imperiului de mai mulþi ani. Roles
colaborase cu armatele proconsulului
Marcus Licinius Crassus împotriva
altor regi daci, primise titlul de
�prieten ºi aliat al poporului roman�,
dar asta nu l-a salvat de la moarte.
Pentru a evita o asemenea situaþie,
Decebal  va desfãºura o întreagã
campanie diplomaticã spre a-i atrage
în lupta contra romanilor pe roxolani,
pe bastarni ºi pe buri.  Parþii lui
Pacorus al!  II-lea au refuzat alianþa
cu Decebal ºi avea sã-i coste scump
mai târziu. Pentru acoperirea
întregului teritoriu, Decebal avea
structuri informative militare,
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puternic diversifcate.  (Astfel de
tentative extreme vom mai întâlni cu
mult mai târziu în istoria noastrã, pe
timpul lui Mircea cel Bãtrân, care a
încercat sã instaleze sultani la
Þarigrad, �favorabili� valahilor).

Dintre toþi regii noºtri vechi, forþat
de realitãþi dramatice, Decebal a
îmbinat cel mai bine politica, lupta
deschisã ºi rãzboiul ascuns. Apollodor
din Damasc reþine pe Columna lui
Traian mai multe scene cu soli, dar
una singurã este atipicã, pentru a fi
consideratã tot o solie. Este vorba
despre momentul în care Traian se
aflã faþã în faþã cu un dac pe care
luptãtorii romani tocmai l-au trântit
jos de pe un catâr în faþa împãratului.
Este greu de admis cã marele rege ar
fi trimis un prãpãdit cãlare pe un
catâr, care sã-i ducã împãratului un
text scris pe o iascã, aºa cum susþin
istoriografii. Nu existã încã elemente
pentru descifrarea enigmei, dar
momentul este deosebit de
semnificativ pentru a fi tratat
superficial.Este vorba de tabloul 9 de
pe Columna lui Traian, aºa cum a
descris-o Conrad Cichorius. Traian
este însoþit de sfetnicii ! Claudius
Livianus ºi Glitius Agricola. În faþa
împãratului, un om îmbrãcat sumar
este trântit la pãmânt de pe un catâr.
Scena este dinamicã. În cãdere, omul
se sprijinã pe mâna dreaptã, are
piciorul stâng în aer ºi scapã un obiect
rotund ca un disc. Istoriografii spun
cã acel disc era o iascã, un burete
enorm. Iasca e plinã de puncte. Omul
þine braþul stâng peste iascã, prin
urmare nu vrea sã arate împãratului
ce poartã asupra sa. Nu are barbã ºi
poartã pãrul scurt, ceea ce i+a
determinat pe comentatori sã afirme
cã este bur, iar nu dac. Dupã unii
istoriografi, burii erau un trib
germanic, strãmoºii suebilor. Trebuie
sã admitem cã un sol trimis de regele
regilor nu venea pe un catâr în faþa
lui Traian, aºa cum cred istoricii.
Catârul era ºi este considerat un
animal inferior în lumea europeanã a
timpului, la fel ca mãgar! ul, prin

urmare nu putea fi folosit decât de
cineva de origine socialã extrem de
modestã sau de un om care nu dorea
sã iasã în evidenþã. O eminenþã
cenuºie, cum am spune azi.

Dio Cassius menþiuoneazã un
incident similar, fãrã sã ofere detalii
despre o presupusã solie: �Pe când
Traian mergea cu oastea împotriva
dacilor, spre Tapae, unde era tabãra
barbarilor, i-a fost adusã o ciupercã
mare, pe care sta scris, cu litere latine,
cã ceilalþi aliaþi ºi burii îl sfãtuiesc pe
Traian sã se întoarcã din drum ºi sã
facã pace�. Vãzând tabloul 9 de pe
Columnã, istoricii l-au asociat mecanic
- putem spune - cu descrierea fãcutã
de Cassius Dio. Oricum, nu putem
crede cã un sol putea sta în faþa
împãratului într-o poziþie atât de
indecentã ºi, în acelaºi timp, sã-l mai
ºi ameninþe pe cel mai puternic om al
lumii. Explicaþiile oferite de istorici
trebuie privire deci cu toate rezervele
în acest caz. Ei cred cã solul, dacã ar
fi fost arãtat cãzut cu fruntea la
pãmânt în faþa împ! ãratului, nu ar fi
putut etala concomitent uriaºa
ciupercã. Realitatea istoricã explicã
mai bine scena. Burii ºi sarmaþii nu
au acceptat propunerile romanilor de
a rãmâne neutri. Istoricii cred cã solul
bur îl avertiza astfel pe Traian cã burii
îl susþin deschis pe Decebal. Aceeaºi
realitate istoricã este mult mai
complexã. Cetatea Buridava este pe
malul Oltului, mai sus de Stolniceni.
Iar burii - spun aceiaºi istorici - locuiau
la nord de Tisa. Cum se împacã
aceste lucruri? Cuvântul �bhuri� din
limba primordialã (indoeuropeanã,
cum spun lingviºtii comparatiºti)
exista în limba dacilor ºi îndemna
�puternic�, �bogat�. Radicalul �bhuri�
poate fi regãsit în numele dacice
Buridava, Burebista, Burus,
Burcentius etc. De altfel, Vasile
Pârvan, la fel ca Brandis, îi considerã
pe buri daci din zona Buridava! .
Radicalul �bhuri� se întâlneºte ºi �een
limbile de origine germanicã. Dar de
ce ar fi avut Decebal interesul sã-l
previnã  pe Traian cã are aliaþi

puternici? El prefera factorul surprizã,
ca toþi marii conducãtori de oºti.
Simpla amânare a rãzboiului nu este
un argument suficient. Omul din
scena 9, cãzut pe spate la propriu în
faþa lui Traian, sub privirile
consternate ale sfetnicilor imperiali,
a fost prezentat când ca sclav roman,
care lucra la bucãtãrie, cu o
strecurãtoare în mânã, când cioban
cu o roatã de caºcaval, leºinat de
spaimã la auzirea trâmbiþelor
imperiale, când ca sol bur.
Coroborând elementele, cred cã este
mai degrabã un mesager secret, trimis
de regele regilor în tabãra lui Traian,
la un destinatar de care nu ºtim încã
nimic.

Evident, interpretarea oferitã de
Dio Cassius e cea mai comodã, însã
modul în care scultporul -
contemporan al evenimentelor -
prezintã scena trimite la cu totul altã
semnificaþie: mesager sub masca unui
cãlãtor umil. Sã presupunem cã
Decebal voia într-adevãr sã-l
impresioneze pe Traian cu aliaþii sãi
puternici. De ce s-ar fi folosit de un
individ modest? Efectul unei
asemenea solii chinuite asupra
împãratului ar fi fost nul.

Atunci când nu existã suficiente
probe, cercetarea istoricã ºi
lingvisticã se bazeazã pe comparaþie
cu elementele accesibile în momentul
cercetãrii. Scena mesagerului cu
iascã este unicã pe Columnã. În
tablourile 20-21, sculptorul prezintã
într-adevãr  o solie a burilor ºi
sarmaþilor. Nimic din umilinþa
prezentatã în tabloul 9. Pedeºtri sau
pe cai, burii ºi sarmaþii au o atitudine
dârzã. Cavalerii nu vin în faþa
împãratului pe mãgari sau pe catâri,
ci pe cai puternici. Deºi evoluþia
rãzboiului era acum în defavoarea lui
Decebal, cei cinci comati daci din
tabloul 21 nu se umilesc. Ei cer pace
ºi îl înfruntã cu privirea pe Traian.
Nimeni nu cade la pãmânt, chiar dacã
situaþia de pe front era dramaticã
pentru ei.

Cum era ºi normal, Decebal s-a
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folosit ºi de unii dezertori din armata
romanã pentru a obþine informaþii.
Cichorius este sigur cã dacii, ajutaþi
de sarmaþi în zale, au atacat cetãþile
romane din Moesia Inferioarã (tabloul
24). Luptele au loc la Nicopole ºi
dezertorii-informatori apar pe
Columnã.

În tablourile 38-39, sculptorul
prezintã doi daci comati, care
protesteazã în faþa împãratului. Poate
fi o nouã solie a lui Decebal, dar nici
la ei nu întâlnim nici o urmã de
umilinþã, deºi situaþia tacticã era
dezastruoasã pentru regele regilor. În
tabloul 45, Traian, însoþit de Licinius
Sura ºi Claudius Livianus, primeºte
un nobil dac (pileatus), care a cãzut
în genunchi. Piletul priveºte î�nsã

drept în ochii împãratului. De altfel,
sculptorul aratã acelaºi invariabil
respect faþã de demnitatea dacilor,
lucru pe care unii istorici nu-l pricep
încã. Scena capitulãrii lui Decebal
dupã primul rãzboi din tablourile 61-
63 prezintã mai mulþi comati ºi pileati,
care depun armele ºi cer pace. Dio
Cassius face o afirmaþie stranie:
�Decebal a mers la Traian, cãzând la
pãmânt, închinându-i-se ºi azvârlind
ar! mele�. Meºterii care au evocat
imediat evenimentele în piatrã îl aratã
însã pe Decebal pe fundalul scenei.
Regele s-a urcat pe o stâncã, aºa cum
e prezentat când supervizeazã luptele
pentru a avea perspectivã. El priveºte
spre scena închinãrii oºtenilor sãi, dar
nu se predã. Prin urmare, trebuie sã

fim foarte rezervaþi ºi faþã
de unele informaþii oferite
de Dio Cassius.

�Aratã-te puternic atunci
când eºti slab ºi slab când
eºti puternic�, recomanda
Sun-Tzi în �Arta
rãzboiului�. Deecebal s-a
comportat întocmai. ªi tot
Sun-Tzi îi împãrþea pe
agenþii secreþi în cinci
categorii: �agenþi indigeni,
adicã originari din þinutul
inamic, agenþi interiori,
agenþi dubli, agenþi ce pot fi
lichidaþi ºi agenþi volanþi. O
armatã fãrã spioni este ca
un om fãrã ochi ºi urechi.�
Acornion se încadreazã în
descrierea fãcutã de Sun-
Tzi, care spune adevãruri
universal valabile: �Alegem
oameni inteligenþi, dotaþi,
prudenþi ºi capabili sã-ºi
croiascã un drum cãtre
aceia care, în tabãra
inamicã, sunt intimi cu
suveranul ºi cu membrii
nobilimii. Astfel, ei sunt în
mãsurã sã observe
miºcãrile inamicului ºi sã-i
cunoascã ac! þiunile ºi
planurile. Odatã informaþi
asupra situaþiei reale, se
întorc sã ne informeze. Iatã

de ce ei se numesc agenþi volanþi�.
Un astfel de agent volant este ºi
personajul cãzut de pe catâr în faþa
lui Traian, aºa cum îl prezintã
Apolodor pe Columnã. Copleºiþi de
cea mai mare putere a timpului, dacii
vor întreprinde chiar ºi mãsuri
economice pentru subminarea
imperiului. Ei au bãtut dinari romani
cu mult înaintea venirii lui Traian,
fãcându-i sã circule în spaþiul
imperial. În termeni actuali, o
asemenea mãsurã îþi ajutã propriul
comerþ ºi duce la creºterea inflaþiei
în þara inamicului. La fel va proceda
mai târziu ªtefan cel Mare cu Imperiul
Otoman.

HORATIUSHORATIUSHORATIUSHORATIUSHORATIUSHORATIUSHORATIUSHORATIUSHORATIUS
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Cînd am venit prima datã în România ºi eu, ca orice
strãin, am trãit sentimentul singurãtãþii. Cu toate acestea,
datoritã faptului cã am umblat prin nenumãrate locuri din
lume, am dobîndit capacitatea de a mã adapta rapid
mediului în care mã aflu. În România, m-am simþit strãin
doar pentru câteva ore.

În anii 1980 cunoscusem cîþiva români în Libia. Totuºi
conversaþiile purtate erau fie în arabã, fie în englezã. Din
aceastã cauzã nu am putut sã-mi dau seama de asemãnãrile
dintre limba kurdã ºi limba românã. Cînd am venit prima
datã la Bucureºti, m-am cazat la un hotel. În timp ce
serveam o vafea la barul hotelului, un domn care servea
o bãuturã, crezînd cã sunt român a început sã-mi
vorbeascã. Înþelegeam ce spunea. Vorbea despre politicã,
amintea de diferenþele dintre vechiul ºi noul regim. Aºa
cum se întîmplã în orice þarã, vorbele sale reprezentau
nemulþumirea pãturii de mijloc a societãþii. Când îl
ascultam cu mai multã atenþie mi-am dat seama cã
înþelegeam ºi mai bine ce vorbea. Într-un final, cînd m-a
întrebat �nu e aºa?� i-am rãspuns în limba mea �wasaye�
( aºa este ) . Acest cuvînt îºi gãsise singur locul. Ulterior,
când mi-a adresat întrebi foarte lungi nu l-am mai înþeles
deoarece nu eram încã obiºnuit cu sonoritatea limbii
române. Bineînþeles cã atunci când i-am spus în englezã
cã nu ºtiu limba românã nu i-a venit sã creadã. Dupã ce
ºi-a dat seama cã este adevãrat, s-a supãrat cã l-am lasãt
sã vorbeascã atãta timp deºi nu-l înþelegeam. Totuºi, când
i-am explicat cã în esenþã înþelesesem ceea ce spusese s-
a liniºtit.

Mai târziu, aceastã situaþie mi-a trezit curiozitatea ºi
am încercat sã gãsesc asemãnãri etimologice cu lima
kurdã a fiecãrui cuvânt românesc pe care îl învãþam.
Când ulterior am aflat cã ºi alþi kurzi care trãiau în România
sunt de aceeaºi pãrere, mi-am dat seama cã nu mã înºelam.
Partea interesantã a lucrurilor este cã  în comparaþie cu
alþi strãini, kurzii învaþã limba românã mult mai repede ºi
atunci am ajuns la convingerea cã aceasta nu este o simplã
coincidenþã. Bineînþeles cã nu orice kurt poate oferi
acestui fapt o conotaþie. Numai cei care ºtiu cîteva
dialecte ale limbii kurde precum ºi alte limbi strãine pot
înþelege mai uºor aceste conotaþii. Am susþinut acest lucru
oridecâte ori mi s-a oferit ocazia. Totuºi, nimeni nu a
fost interesat sau aveau cunoºtinþe istorice cuprinse într-
un anumit cliºeu. Noile teze ale istoricilor români apãrute
în ultimul timp  mi-au dat curaj ºi consider cã este potrivit
sã public observaþiile mele, acest lucru ne mai fiind un
secret. Cine ºtie, poate cã observaþiile mele vor avea

Ali Husein Kerim

CÂT DE MULTE ASEMÃNÃRI ...
OARE KURZII ªI ROMÂNII SUNT POPOARE  ÎNRUDITE?

calitatea de a confirma noile aserþiuni ale oamenilor de
ºtiinþã. Poate chiar îi va îndruma sã efectueze cercãtãri
în Kurdistan, ca sursa de bazã.

Nu sunt un istoric, dar studierea ºi cercetarea ei
reprezintã unul dintre hobby-urile mele primordiale.
Datoritã faptului cã poporul kurd se aflã încã în faza de
luptã pentru independenþã, fiecare kurd, prin mijloace
proprii,  face singur cercetãri istorice care sã susþinã
aceastã luptã. Cercetarea ºi studierea istoriei kurzilor este
foarte anevoioasã ºi datoritã faptului cã, nici în secolul
XX, aceºtia nu au un stat. De altfel, statele care
guverneazã, nu permiteau ca acest lucru sã fie posibil.
Pe mãsura ce lupta pentru independenþã a Kurdistanului
s-a dezvoltat, s-au dezvoltat ºi posibilitãþile noastre de
cercetare ºi studiere a istoriei.

 Realitatea ce a ieºit la suprafaþã în prezent, considerãm
cã este destul de interesantã ºi celor care doresc sã-ºi
cunoascã propriile origini, le recomandãm sã-ºi înceapã
cercetãrile din Kurdistan. Istoric vorbind,  Kurdistanul
reprezintã  punctul în care se intersectau drumurile
popoarele migratoare din vest ºi din est. Kurdistanul este
izvorul fluviilor Tigru ºi Eufrat. O micã parte se aflã în
mesopotamia de jos ºi o mare parte în mesopotamia de
sus. Vã puteþi da seama !? La sud este peninsula arabã cu
deºerturile ºi  clima ei uscatã, la est sunt stepele Anatoliei.
Aceastã zonã aflatã exact în centrul unei astfel de aºezãri
geografice are un ecosistem perfect pentru traiul uman
ºi deþine cantitãþile mari de apã. Chiar ºi acum, teritoriile
pe care populaþia kurdã s-a rãspîndit are la sud golful
persan, la nord are marea neagrã, spre sud vest se întinde
pânã la marea mediteranã ºi de acolo pînã spre interiorul
anatoliei. Populaþia kurdã trãieºte pe teritorii ce se întind
chiar pânã înTurcmenistan, Azerbaican, Armenia ºi
Georgia. Cert este cã în trecut graniþele acestor teritorii
de întindeau pânã în  Afganistan ºi India. În prezent
graniþele Kurdistanului sunt formate din Munþii Taurus,
Munþii Zagros, ºi Caucaz precum ºi vârful Ararat ºi Elbruz.
În aceastã situaþie dacã privim zona orientului mijlociu ca
un organism uman, prin geografia sa perfectã,
Kurdistanul este  coloana vertebralã a acestuia. Datoritã
acestei poziþii eficiente a Kurdistanului, de-a lungul istoriei
au existat migrãri permanente interne ºi externe. Referitor
la acest lucru, în multe þãri existã o mulþime de popoare
care se aseamãnã cu kurzii. Cu toate acestea nicãieri nu
existã asemãnãri aºa cum sunt asemãnãrile ci poporul
român. Din aceastã cauzã consider cã este necesar ca
aceastã problemã sã fie comparatã ºi adoptatã din mai
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multe puncte de vedere.
Strãmoºii kurzilor nu aparþineau grupei lingvistice indo-

europene. Poziþia actualã a fost dobânditã prin intermediul
migrãrilor triburilor indo-europene care au venit ulterior.
În prezent fac parte din grupul lingvistic indo-european
de origine arianã.

Românii aparþin grupei lingvistice indiano-europene.
Conform cercetãrilor, poparele cu rolul cel mai mare în
formarea naþiunii române sunt tracii, geto-dacii, sarmaþii
(alanii, roxalani, iagizii) ºi romanii.  Dacã se observã cu
atenþie, cu excepþia romanilor, celelalte popoare sunt cele
care acoperã cea mai îndelungatã perioadã. Pe de altã
parte, entitatea care avea o structurã geograficã precum
munþii Carpaþi ºi fluviul Dunãrea demonstreazã  cã aveau
o civilizaþie mai veche decit cea a romanilor. În prezent,
în România nu existã nici o denumire care sã evoce
numele civilizaþiei de care am vorbit anterior. Existã însã
influenþe adiacente ºi rãmãºiþe arhiologice. Cu toate
acestea existã triburi kurde care au denumiri ale
civilizaþiilor despre care vorbim. Fãrã îndoialã cã acest
lucru se datoreazã faptului cã nu au fost soþionate încã
problemele sociale din Kurdistan. Din aceastã cauzã avem
posibilitatea de a observa trecutul în prezent.

În prezent, în Kurdistanul de sud existã un trib denumit
Sarmi ºi care aminteºte de sarmaþi. Deasemenea existã ºi
o confedereaþie a unui trib numit Ertus sau Etrus. Aceastã
confederaþie are o populaþie numeroasã. Este amplasatã
la sud de lacul Van între oraºele Zaho ºi Duhok. Triburile
aferente acestei confederaþii sunt : tribul Alan, Ezdinan,
Gevdan, Graviyan, Heviºiyan, Huleylan, Mahmuran,
Qeºuran, Piran, ªerefan, ªidan, Zewkan, Ziriki, Zeydan.
Acum , dacã vom compara acestea cu România vom
descoperii lucruri interesante.

Ertuºi = Etrusci, adicã întemeietorii Romei
Alan  =  Alani
Ardalan = Ardelean (în Kurdã înseamnã locul Alanilor)
Sacoyi = Sciti
Deasemenea exista un trib numit Dataca ºi aparþinea

confederaþiei Sencabi. Acest trib fiind amplasat între Pawa
ºi Maydeºt.

Dataca, ( ultima silabã ...ca, în kurdã se citeºte �gia�)
= Dacia

Urmaºii sarmaþilor, alanilor ºi dacilor încã mai trãiesc
în Kurdistan. Oricât de multe diferenþe religioase ar exista
între ei ºi români, aceºtia se aseamãnã foarte mult atât
prin datini cât ºi din punct de vedere istoric. Numai istoricii
sunt cei care pot demonstra când ºi în ce perioadã a
început aproprierea dintre kurzi ºi români. Dupã cum se
ºtie mezii au jucat un rol important în formarea kurzilor
de astãzi. Oricâtã influenþã ar fi avut huriþii, gutienii, elamiþii,
sumerienii, kaldaharii, urarþii, mitanii ºi hitiþii (de altfel,
toate aceste popoare au aceleaºi origini), cea mai evidentã
dintre ele este cea a mezilor. Graniþele imperiului mezilor

se întindeau din balcani pânã la india. Se presupune cã au
venit din europa de nord, au trecut prin europa de sud-
est ºi de acolo au trecut în Caucaz ºi de aici s-au oprit în
Kurdistanul de astãzi. Mezii, în anul 727 Î.Hr., ºi-au
întemeiat stat ºi în anul 612 Î.Hr. au distrus imperiul asirian
ºi au ajuns pe culmile puterii. Aspectul pe care vrem sã-
l punem în vedere aici sunt asemãnãrile dintre mezi ºi
daci. Bineînþeles cã asemãnãrile dintre daci, sarmaþi ºi
alani sunt o realitate care nu poate fi supusã  discuþiilor.

Dacã analizãm sistemele de organizare ºi conducere,
cu toate cã mezii par ceva mai dezvoltaþi, sunt aproape la
fel. La Mezi nu exista despotismul. Alegerea regelui ºi
deciziile importante erau realizate de cãtre un sfat format
din oameni în vîrstã. Aceleaºi situaþii se întâlneau ºi la
daci. Mezii, împotriva duºmanilor puternici, foloseau
gãrzile naþionale populare ºi aplicau tehnica de rãzboi a
gherilelor. Dacii au procedat la fel împotriva Romanilor.
La mezi, autoritatea religiei avea o influenþã foarte mare.
Chiar dacã în primele etape au existat influenþe mitracice,
în esenþã a fost Zoroastrismul. Zarathustra (Zoroastru)
în fapt era mez. Adicã de origine mezicã. De aceea odatã
cu apariþia lui Zarathustra începe perioada de dezvoltare
a mezilor.

Conform Zoroastrismului corpul merge în pãmînt, iar
lumina care reprezintã sufletul în Ahura-Mazda (divinitatea
supremã, creatorul lumii ºi pãzitorul oamenilor �
Dumnezeu luminã veºnicã). Ulterior sufletele se
reîncarneazã în alte timpuri ºi nume. Zoroastrismul
cunoscut în esenþã ca dualism, susþine monoteismul. Focul
ºi soarele sunt cunoscute ca fiind lucruri sfinte. Cultul
soarelui ºi focul, reprezentantul sãu pe pãmînt, sunt
cunsocute ca simboluri ale puritãþii ºi absolutului ºi în
templele zoroastriene focul nu trebuia sã se stingã
niciodatã.

Dacã se observã cu atenþie, aceleaºi lucruri pot fi
regãsite în credinþa dacilor. Zalmoxis, chiar dacã nu era
la acelaºi nivel cu Zoroastru (Zarathustra), pentru daci
era tot un profet. Religia zoroastris a ajuns sã fie cunoscutã
în zilele noastre prin intermediul cãrþilor scrise. Aceastã
carte  denumitã Avesta (Cartile sfinte ale vechii religii
zoroastriene � Sfânta Septada si Amesa Spenta) a fost
cartea de cãpãtâi pentru toate religiile monoteiste. Dar
Zalmoxis a avut ocazia sã devinã religie oficialã pe când
religia zoroastrianã era religie oficialã. Aceastã situaþie
poate fi întâlnitã în cele mai stricte forme în perioada
perºilor. Conform lui Zamolxis sufletul ºi trupul sunt
separate ºi susþine reîncarnarea sufletului ca ºi
Zoroastrismul. L afel ca în Zoroastrism susþine un dualism
apropiat monoteismului. De asemenea, au aceleaºi datini
de sacrificare a animalelor mari. Dacii nu-ºi plîngeau
morþii. Pentru cã ei credeau în viaþa de apoi a sufletului.
ªi în Zoroastrism plîngerea morþilor era considerat un
pãcat deoarece se credea cã plînsul împiedicã despãrþirea
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sufletului de trup ºi înãlþarea sa la Ahura-Mazda.  Din
aceastã cauzã nu se plângea. O altã asemãnare importantã
dintre Zalmoxis ºi Zoroastru ( Zarathustra ) o constituie
retragerea acestora în peºteri. Prin analizarea atentã se
observã cum aceleaºi lucruri se completeazã reciproc.

Din cîte se ºtiu, odatã cu acceptarea Zoroastrismulului
de cãtre mezi nu au mai existat morminte pentru cei morþi.
În afarã de primele etape nici mãcar pentru regi nu existau
morminte. Acest fapt joacã un rol negativ în descoperirea
mai multor informaþii despre mezi. Dacã nu ar fi fost
înscrisurile în piatrã sau dacã nu ar fi existat menþiuni
fãcute de vecini am fi deþinut foarte puþine informaþii
referitor la aceastã perioadã. Istoria unui popor se învaþã
cel mai mult din obiectele ºi înscrisurile puse în morminte
odatã cu îngroparea morþilor. Mezii lãsau corpurile
neînsufleþite ale morþilor pe culmi înalte pentru a fi prada
animalelor sãlbatice. Conform concepþiilor lor, pe cît de
repede dispãrea carnea trupului pe atît de repede sufletul
ajungea la Ahura-Mazda ºi se reâncarna. Mai tîrziu, regii
persani au schimbat aceastã datinã. Pânã nu demult, cu
excepþia cãtorva cazuri, nici dacii nu aveau morminte.
Pe de altã parte, în cultul Kogaion existã ritualuri care fac
legãtura cu existenþa înmormîntãrilor la mezi.

Numele lui Zamolxis ºi al lui Zoroastru (Zarathustra)
încep cu litera �Z�. Aceasta este oare o coincidenþã?
Originea lui Zamolxis nu este cunoscutã. Conform unei
ipoteze Zalmoxis ar fi fost ucis de cãtre cei care credeau
în el. Conform unei alte ipoteze Zoroastru (Zarathustra)
ar fi fost ucis de cei care credeau în el sau de cel mai
apropiat prieten al sãu.

Numele celui mai cunoscut rege al mezilor este Diyako.
Acest nume nu nu seamãnã cu pronunþia cuvului Dac?
De asemenea eroul negativ al mitologiei newroz existentã
cu mult înaintea mezilor se numea Dehak ºi acesta se
asemãnã cu pronunþia Dac. Totodatã, se spune cã
Zamolxis a fost pronunþat mai întâi  Zalmoº iat mai tîrziu
Salmos. Exact invers, pornind de la Salmos trebuie ajuns
la Zamolxis. Zamolxis este pronunþarea greacã iar Salmos
este pronunþarea cea mai apropiatã din limba dacã. Nu se
ºtie ce simboloizeazã dar în zilele noastre, în Kurdistanul
de est existã un râu numit Salmas. Toþi au o dilemã în
ceea ce priveºte înþelesul acestuia. Primul nume al acestui
râu a fost Salmas. Ulterior chiar dacã perºii i-au schimbat
denumirea acest râu a fost amintit cu acelaºi nume. Chiar
dacã ºahul Riza Pehlewi l-a schimbat cu denumirea
ªahpur, noul nume nu a fost folosit niciodatã ºi a rãmas
pânã în zýlele noastre ca fiind râul Salmas. Existã
posibilitatea ca Salmas în trecut sã fi fost Zalmas. La
baza acestei afirmaþii ar putea fi existenþa  unui  �Hercule�,
din timpul mezilor, care se numea Zal ºi era fiul lui Rüstem.
În înscrisurile ºahului Firdewesi acesta este reprezentat
ca fiind iranian. A fi iranian nu înseamnã a fi pers, în
fapt, înseamnã a fi arian. Este evident cã la numele de

Zal, vestitul tatã a lui Rustem,i-a fost alãturat cuvîntului
�mezin� sau mesin� care înseamnã �mare�. ªi astfel se
înþelege �marele Zal�. Se ºtie cã Zalmoxis era un rãzboinic
ºi avea poziþia de conducãtor. Nu trebui exclusã supoziþia
cã oraºul Salmas ar fi fost întemeiat în amintirea sa sau
cã ar fi fost întemeiat chiar de cãtre el.

Kogaion sau Komagenemi?
În limba modernã kurdã pentru denumirea �munte�

sunt utilizate douã cuvinte. Unl este �Ko� iar celãlalt este
�Çiya�. Sensul lui �ko� este �loc înalt� iar al lui �xwe�
creator, adicã �locul creatorului�. ªi �Ciya� are acelaºi
sens. Ci = loc, ya = este denumirea creatorului tuturor
zeilor ºi anume �ea�. La sumerieni �ea� este primul ºi cel
mai important creator. ªi mai corect, este simbolul
societãþii matriarhale. Adicã, �çiya� reprezintã aºezãmîntul
zeiþei, iar �ko� cel al zeului. Al doilea, s-a utilizat odatã cu
trecerea de la societatea matriarhalã la cea patriarhalã. În
prezent ambele sunt utilizate în dialecte diferite.

Chiar dacã în limba kurdã Kogaion are cîteva moduri
de pronunþie, înþelesul este acelaºi. În kurdã ko=munte,
giyan (ghian) = suflet, Koegian = muntele sufletelor, iar o
altã interpretare poate fi ko=munte, xweyan=zei,
Koxweyan= muntele zeilor. Este evident cã limba kurdã
include cuvinte vechi indo-europene. Se ºtie cã aceste
cuvinte arhaice au dezlegat multe mistere foarte vechi.
Conform acestora, putem susþine cã limba kurdã din zilele
de azi este foarte apropiatã limba dacã. În continuare vom
aborda cîteva asemãnãri lingvistice.

Este important ca aici sã amintim ºi de o altã asemãnare
importantã. Între oraºele Malatya ºi Adiyaman din
Kurdistan existã un munte numit Nemrut. Pe culmile
acestui munte existã un templu considerat tronul zeilor.
Acestuia i se spune civilizaþia Komagene. Înþelesul acesteia
în kurdã este urmãtoarea : ko=munte, magene= magician,
adicã �muntele magilor�. La mezi preoþii Zoroastrismulului
erau numiþi �magi�. De aici þi originea cuvintului
magýcýan. La români existã denumirea de �vraci� ºi acest
cuvînt odatã cu aparýþýa magýlor a început sã fýe
cunoscut în limba kurdã, ca minciunã, lucru în care nu
trebuýe sã crezý. Ýmportanþa �vracilor� care se ocupau
cu incantaþii ºi vrãjitorýý a fost detronatã de �magi�. În
aceastã situaþie Komagene, este cunoscut ca muntele
magilor. Magii, într-o mentalitate ce are la bazã contopirea
zeilor eleni cu Zoroastrismul, îºi propuseserã eliminarea
conflictelor ºi contradicþiilor dintre religii ºi dominarea
cultului soarelui. ªi iarãºi, aºa dupã cum se obiºnuia ºi la
daci, la sãrbãtoarea anualã ºi cele de comemorare, oamenii,
cu torþe în mâini, escaladau muntele peste noapte pentru
ca dimineaþa sã urmãreascã rãsãritul soarelui de pe vârful
acestuia.  Asemãnarea dintre denumirile Kogaion ºi
Komagene nu poate fi întîmplãtoare. Amândouã reprezintã
aceeaºi formã de cult dar, în locuri diferite.

De asemena existã multe asemãnãri ale munþilor ca
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locuri sfinte. De exemplu, în Carpaþi existã denumiri ca
Baba Dochia. Aceeaºi situaþie este întâlnitã ºi în Kurdistan.
ªi sunt chiar locuri foarte renumite. Baba Munzur din
Dersim, Kurdistan, Baba Gurgur de la Kerkuk ºi sunt
numai douã dintre acestea. Acestea au motivaþii religioase.
Sunt locuri de pelerinaj ºi chiar ºi în prezent oamenii odatã
sau de cîteva ori pe an merg pentru sacrificarea animalelor
ºi se roagã pentru îndeplinirea dorinþelor. Existenþa
culturilor pãgâne în acelaºi mod ºi în prezent este un
lucru rãmas moºtenire din adâncurile istoriei.

Cercurile realizate unul înr-altul rãmase de pe vremea
dacilor amintesc de Ecbatana, capitala Mediei. Conform
relatãrilor lui Herodot oraºul Ecbatana nu era înconjurat
cu un singur rînd de ziduri. Era înconjurat de cîteva
rînduri de ziduri unul într-altul ºi fiecare avea altã culoare.
Ceea ce am vrut sa amintim este reflectarea datinei
cercurilor realizate unul într-altul. Se pare cã aceasta este
una din multele asemãnãri.

Denumirile dacilor þi ale triburilor mezilor sunt foarte
apropiate. Triburile dace cunoscute în acea perioada erau
: Anarti, Biephi, Buri, Ciagisi, Costobocii, Contensi,
Piephigi, Teurisci, ºi  Appuli

Triburile mezilor erau : Busai sau Bousai, Strudaxes,
Paritakinoi, Arisantoi. Chiar dacã aceste denumiri nu sunt
100% identice, sunt asemãnãtoare ca pronunþie ºi origine.

Se spune cã Sarmisegetuza era capitala Daciei. Sau
unul dintre centrele religioase importante. Oamenii de
ºtiinþã români încã mai cerceteazã semnificaþia etimologicã
a acesteia. Probabilitatea ca Sarmisegetuza sã fi fost
capitalã este destul de mare. De altfel capitalele sunt
totodatã ºi locuri unde  se aflã templele importante. Atât
în kurda veche cât ºi modernã capitalã înseamnã oraºul
în care se aflã templul. În kurdã, Sar sau ªar înseamnã
oraº. Myzge, în kurdã, însemnã templu. În kurda din
zilele noastre moscheea este numitã Mizge. Astfel, Sar =
oraº, miz(e)ge=templu, tusa=tisa, adicã oraºul templu de
pe Tisa.

Denumirile date de daci unor aºezãminte încã mai sunt
folosite ºi astãzi pentru multe aºezãminte din Kurdistan.
Dacii, pentru multe denumiri de aºezãri au adãugat la sfîrºit
cuvîntul �dava�. Moldova, Suceava, Capidava, Sucidava,
Ziridava, Acidava º.a.a.  Acestea sunt numai o parte dintre
ele.

În kurdã �ava� înseamnã a construi. De exemplu, în
kurdã casa  e numitã �mal�. Ýar un lucru construit este
denumit �avayi�. Totodatã majoritatea aºezãmintelor mici
au denumiri care se terminã în �ava�. Sate cu denumiri
ca Zorava, Gulava, Malava, Xerava º.a. sunt destul de
rãspîndite.

Totodatã consider necesar sã amintesc de înþelesul
oraºului Iasi. Ýstoricii români presupun cã oraºul Iaºi a
fost întemeiat de Alani. Existã o multitudine de cuvinte
kurde care sunt identice cuvîntului Iaº. Primul ar putea fi

�aº�. ªi înseamnã moarã. Cine ºtie, poate cã în acele
timpuri în locul unde se alfa Iaºi-ul existau multe mori.
În al doilea rînd, Iaºi, poate fi numele unui trib al Alanilor.
Astãzi în Kurdistan existã un trib numit Yasi. ªi denumirile
Argeº, Ardeal, Bãrãgan, Cãlãraºi, Reºiþa, Deva,
Maramureº e.t.c. sunt denumiri kurde. Zonele de aºezare
cu terminaþia �eºt� au denumiri asemãnãtoare. În kurdã
locurile plane sunt numite deºt. De exemplu, Serdeºt.

În încheiere putem aminti de unele cuvinte
asemãnãtoare. Multe dintre organele corpului uman au
aceleaºi denumiri. Pãr =por, cap=kaf, deget=dest, picior
= pi, leº = laº, genunchi = cong, þîþe = cicik, sîn = sing,
dinte = didan, organele genitale e.t.c.

Denumiri ale animalelor : mânz = moz, taur = tor,
berbec = beran, mioarã = mi, urs = hirc, pisicã = pisik,
catâr = kantir, ºacal = cegel

Apa=ap, ab, av. Hranã=xwarin
Numere : unu=ju sau yek, doi = dudi, trei = hire sau

sise e.t.c.
Ud = hit, ieri= viyer, soare = sor ar (cu foc puternic).

În kurdã soarele e numit roz sau roj. Apoi o mulþime de
cuvinte precum pe, ce, încotro, la, cioban, pãstor º.a.
sunt la fel.

Unele nume autentice ale oamenilor sunt identice.
Nume ca ªerban, Rãzvan, Roxana, Sorin, Sorana sunt
nume de originã kurdã.

Cel mai important este cã unele legende populare ºi
datini sunt la fel. La români existã o legendã a Meºterului
Manole. Aceeaºi legendã apare ºi în Kurdistan sub numele
Pira Delale. Existã multe alte legende ca aceasta, dar Pira
este cea care seamãnã cel mai mult. Numai numele eroilor
ºi lucrãrile efectuate sunt diferite. Pe cînd unul construia
o bisericã, celãlalt construia un pod. Sfîrºitul tragic este
acelaºi. Unul ºi-a sacrificat fata, celãlalt soþia.

Românii în zilele de sãrbãtoare ºi de anul nou merg sã
colinde. La kurzi, de anul nou se desfãºoarã demonstraþii
asemãnãtoare, numite Kose Geli sau Qirtike sere sale.
Kurzii sãrbãtoresc renumita sãrbãtoare Newroz ºi aceastã
datinã se menþine de mii de ani. La aceastã sãrbãtoare, pe
21 Martie,  se aprind focuri ºi tinerii sar peste acestea.
Sãrbãtoriri asemãnãtoare au loc ºi în România. În special
în zona Transilvaniei. Dacã tot am amintit de Transilvania,
ºi în Kurdistan existã douã zone numite Silvan ºi Silivia.
În Kurdistan, în lunile de varã pe timp de secetã copii fac
mirese simbolice  ºi umblã din casã în casã invocând
venirea ploii. Iar gazda stropeºte copii ºi mireasa cu apa
ºi repetã cuvintele de chemare a ploii. Acest obicei este
numit Buka Barane. Ceea ce înseamnã mireasa ploii. Aceste
aspecte pot fi dezvoltate în urma unei colaborãri reciproce
aceste asemãnãri. Cu toate acestea, dacã oamenii de ºtiinþã
vor dori, le pot oferi sprijinul necesar.

�
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Cuvintele ce alcãtuiesc motto-
ul acestei lucrãri fac parte dintr-o
scrisoare adresatã de cãtre Mircea
Eliade lui Alexandru Busuioceanu, pe
când acesta elabora la Madrid
lucrarea �Zamolxis�. Am ales
aceastã frazã deoarece mi se pare
cea mai potrivitã pentru oglindirea
situaþiei de crizã în care se afla
societatea modernã,
contemporanã ºi care ne afecteazã
în mod distructiv, din pãcate,
gândirea ºi simþirea, fãcându-ne
insensibili la ceea ce se întâmplã
în jurul nostru.

Poporul român a cunoscut
dintotdeauna nedreptãþile,
asuprirea ori ignoranþa marilor
puteri care au încercat nu o datã
sã-l ºteargã de pe harta politicã ºi
chiar geograficã a lumii, negându-
i valorile, identitatea sau
evidenþele palpabile. Din pãcate,
nici cei nãscuti pe aceste meleaguri
ºi nici istoricii români nu au fãcut
prea multe pentru a îndeparta
aceastã situaþie ºi pentru a dobândi
strãlucirea de odinioarã a
strãmoºilor. Însã ºi în aceastã
situaþie, relicvele ºi însemnele
trecutului nostru îndepãrtat ies la
ivealã la tot pasul, pentru cã ele
sunt sãmânþa rãspânditã de la
începuturi în întreaga lume,
sãmânþa care acum dã rod. Voi
aminti aici metafora poetului Virgil
Carianopol, care spunea într-una

FIGURI DE DACI LA… LOUVRE
Prof. drd. Cãtãlina Lupu

din poeziile sale:
�Îºi scot strãmoºii
degetele-afarã/ De
ghiocei, de crini, de
toporaºi.�  Tot aºa
îºi scot sufletul din
adâncuri mãrturii

ca cele de la Tãrtãria (cea mai ve-
che scriere pictograficã din lume,
aprox. 5000 i.H., 1000-1500 i.Sume-
rieni), fragmente osoase ca cele
din Peºtera cu oase din S-V Româ-
niei (Ion, mandibula celui mai
vechi om modern din Europa), te-
zaure, altare, s.a.m.d. Toate aces-
tea grãiesc despre originaritatea ºi
vechimea poporului nostru care nu
a venit de nicãieri, ci s-a nascut
aici, fii ai pãmântului, ai mamei
Gea, cum se considerau Pelasgii ºi
mai târziu urmaºii lor, Geþii. Pelas-
gii s-au rãspândit în toatã Europa
ºi mai departe, ducând cu ei cultu-
ra ºi ºtiinþa lor civilizatoare.

Sã nu uitãm cã am intrat în Era
Vãrsãtorului ce va aduce o schimbare
de paradigmã majorã, o schimbare
culturalã a întregii planete ºi o nouã
viziune surprinzãtoare asupra
lumii. Aceastã perioadã marcheazã
apariþia persoanelor deschizãtoare
de noi drumuri, a pionierilor,
reformatorilor, adicã acei oameni
care nu se tem sa înfrunte
prejudecãþile epocii lor, oferind noi
idei ºi direcþii de evoluþie a lumii.

Sunt mai mult de patruzeci de
ani de când profesorul francez G.
Durand ºi discipolii sãi (printre care
mã numãr ºi eu împreuna cu
coordonatorul tezei mele de
Doctorat, prof. Alain M. Verjat, de la
Universitatea din Barcelona) se lup-
tã pentru ca Imaginarul sã fie luat

în consideraþie pentru ceea ce re-
prezinta el în adevãr. Acesta nu
este un simplu produs al nebuniei,
nici poarta noastrã de scãpare cãtre
iraþional, miraculos, visare sau
irealitate, ci pur ºi simplu este ceva
propriu fiinþei umane, care îi
permite sã imagineze, adicã nici
mai mult nici mai puþin decât
capacitatea de a produce imagini.
Fãrã imagini nu ar exista comuni-
care, nici amintiri, nici dorinþe.
Fãrã imgini, nu existã practic lim-
baj (aici s-ar putea sã intrãm în
conflict cu unii lingviºti). Aceste
imagini ºi informaþii sunt înregis-
trate ºi pãstrate într-o �arhivã� sau
�bibliotecã� universalã, pe care
ezotericii o numesc Cronica Akka-
sa. Functioneazã ca un fel de me-
morie universalã; este ceea ce C.
G. Jung denumea Arhetipuri ºi Sub-
conºtient colectiv.

În �Mituri, vise ºi mistere�, Elia-
de afirma cã : �... înþelegerea mitu-
lui se va numãra într-o zi printre cele
mai utile descoperiri...� Aceastã
redescoperire ºi utilitate a mitului,
pe care gânditorul român o anticipa
încã din veacul trecut, ar putea
raspunde la criza ontologica a
omului modern. Conceptul
conform cãruia mitul este o
relatare a unui fapt real, foarte
îndepartat, degradat, convertit sau
adaptat la noile cerinþe ºi nevoi ale
fiecãrei epoci (vezi N. Densusianu
ºi M. Eliade, pionieri în
demonstrarea acestor idei pe plan
naþional ãºi internaþional), este tot
mai rãspândit în zilele noastre,
mãrturie fiind ºi noul tip de criticã:
Mitocritica ºi Mitanaliza. Din pãca-
te însã, chiar ºi în anul 1960 ºi poate
ºi mai recent, existau destule voci
avizate, ca ºi cea a lui A. Lalande
care, în faimosul sãu �Vocabular
tehnic ºi critic de filosofie�, descria
mitul ca pe �o poveste fabuloasã, de

Motto: �Confiscaþi cum suntem, toþi, de treburi
ºi nevoi personale, ni se întâmplã adesea
sã trecem pe lângã opere excepþionale
fãrã sã le vedem...�

Mircea Eliade
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origine popularã, iraþionalã�.
Acest stigmat l-a purtat ºi

celebra epopee a lui Homer, Iliada,
pânã ce, la începutul anilor 1870,
Heinrich Schliemann, neîncrezãtor în
docma pusã pe seama Iliadei de
poem fantasmagoric, a pornit pe
urmele poetului, descoperind Troia.
Nu L . Blaga  era cel care ne
îndemna: �Sapã frate, sapã, sapã ,
pânã când vei da de apã...�?

Deci Iliada lui Homer este un
izvor de apã bunã din care ne
putem adãpa cu încredere. Însã
mulþi dintre exegeþii ºi
comentatorii operei lui Homer s-
au silit sã sublinieze defectele
troienilor ºi calitãþile grecilor, sã
ponegreascã pe cât se putea pe
primii, pentru a-i slãvi pe ceilalþi.
ªi aceasta o fãceau pãtrunºi de
spiritul insuflat de autori ca
Isocrate care scria urmatoarele în
Panegiricul sãu: �...dacã poezia lui
Homer a devenit vestitã, este pentru
cã a adus o frumoasã laudã celor
care au luptat împotriva barbarilor;
ºi de aceea strãmoºii noºtri au vrut
sã-i cinsteascã arta în concursuri
poetice ºi în educaþia tinerilor, pentru
ca prin auzirea frecventã a acestor
versuri sã ne instruim în ura care
exista dinainte împotriva barbarilor...
ºi sã aspirãm la isprãvi asemãnãtoare
lor.�

Existã un duºman ereditar al
lumii greceºti, barbarul, împotriva
cãruia trebuie întreþinutã flacãra
rãzboinicã. Iliada reprezintã
înfruntarea între lumea greacã ºi
cea barbarã. Versurile insuflã în
inima unui grec ura necesarã
împotriva barbarului, dispreþul.
Aceste idei le gãsim în lucrarea lui
Félix Buffiere, �Miturile lui Homer
ºi gândirea greacã�. Grija lui Hector
de a avea un mormânt la moartea
sa, ca ºi mâhnirea ºi preocuparea
pentru soarta soþiei sale,
Andromaca, sunt calificate de cãtre
anumiþi comentatori drept
barbare: �numai un barbar poate
face atât loc unei femei în sufletul ºi

viaþa sa.� Este limpede cã Homer
nu vede o slãbiciune în tandreþea
lui Hector. Aºa cum scrie André
Bonnard (Civilisacion greque. De
l�Iliade au Parthénon), Hector în-
carneazã pe apãrãtorul cetãþii �pu-
ternic înrãdãcinat în dragostea unei
femei ºi a unui copil�(trãsãturi
umane nobile); pe când �slava lui
Achile se lumineazã de flãcãrile
incendiului unei lumi ce pare în curs
de dispariþie, aceastã lume aheeana
a jafului ºi a rãzboiului.�

Printre motivele care i-au
impins pe greci, mai ales în sec. al
V-lea i.H., sã-l idealizeze pe Achile
ignorându-l pe Hector, S. Levin
(Love and the Hero in the Iliad)
noteazã, pe lângã oroarea de
barbari, indiferenþa pentru
patriotism ºi admiraþia pentru
pederastie, puse deasupra dragostei
conjugale.

Herodot scria cã: Elada (Grecia)
era un teritoriu care mai îninte
vreme se numea Pelasgia. Grecii,
sosiþi între anii 1900-1400 î.H. în
patru valuri: aheii, ionienii, dorienii,
eolienii, i-au gãsit pe pelasgi pe
aceste teritorii, pelasgii carpato-
danubieni, numiþi de-a lungul
timpului traci, geþi, daci, vlahi,
ramâni, armâni sau români, în
funcþie de poziþia geograficã în care
se aflau. Ei i-au invins pe bãºtinaºi,
reuºind sã ocupe partea sudicã a
Peninsulei Balcanice. Apoi au
ocupat Asia Micã, în rãzboiul
împotriva troienilor ºi insulele din
Marea Tracicã, cãreia i-au schimbat
numele în Marea Egee (razboiul
dus de grecii conduºi de Temistocle
împotriva tracilor-sinthioni).
Revanºa este adusã de tracul-
pelasg Alexandru Macedon (336-325
i.H.) care cucereºte Grecia ºi
conform tradiþiei acelor vremuri îi
angajeazã pe învinºi în trupele sale.
Acesta reconstruieºte pentru o
perioadã scurtã Marele Imperiu
Pelasgic, recucereºte Egiptul,
Mesopotamia, Persia, India,
capitala acestui mare Imperiu

Pelasgic reînviat fiind la Pela.
Aflãm despre originea ºi

întemeierea Troiei în cântul al X-
lea al Iliadei, unde Eneas vorbeºte
despre originea sa nobilã (Homer
�Iliada�, vol.II, Ed. Minerva, Bu-
cureºti,1981, p.120).

Scriind despre strãmoºii
troienilor, N. Densuºianu amintea cã
Dardan a fost unul dintre regii
dinastiei divine pelasge, nepot al lui
Atlas din þara Hyperboreilor sau de
la munþii Riphei (Carpaþi), �fiu al
Cronidului Zeus, stãruitor al
furtunii� (Iliada). Acest rege a
domnit în vremuri foarte
îndepãrtate în Nordul Dunãrii de
jos, dupã afirmaþiile lui
Densuºianu. Dupã Diodor Sicul
(IV,43) sau Apollodor (Bibl. III 12.1.)
acest Dardan a fost un rege al
Scythilor pãstori. El ºi-a pãrãsit þara
pentru cã Joe l-ar fi ucis pe fratele
sau. Virgil ne transmite în Eneida
(VIII 134) cã Dardan a fost pãrintele
ºi întemeietorul dinastiei troiene.
Emigrând din Scythia în insula
Samothrace, iar de aici în Asia
Mica, el a întemeiat, lângã
þãrmurile Hellespontului, oraºul
Dardanum sau Dardania, Troia de
mai tarziu, �locuitã de oameni
dãruiti cu grai� (Iliada). Legendele
vechi greceºti povestesc despre
aceastã cetate pelasgã înconjuratã
cu ziduri vechi ciclopice, construitã
de zeii Apollo ºi Neptun ºi despre
care Schliemann afirma cã unul
dintre straturile inferioare ale
fundaþiei este de tip atlant. Sora
acestui rege se numea Armana sau
Arimana (din þara arimilor). Aºa
apare în scrierile lui Diodor Sicul
sau ale lui Ariani Nicomed.

În tradiþiile greceºti acelaºi rege
apare sub numele de Dercunus, iar
în Ora Maritima, Aviano Rufo Festo
îl numeºte Dragan  (în harta
intocmitã de Hecateu, sec. IV i.H.,
îi gãsim pe aceºti Dragani ºi în
nordul Spaniei) ºi spune cã
descendenþii sãi locuiau þãrile
septentrionale cele friguroase.
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În tradiþia popularã româneasca îl
întâlnim pe acest Dardanus, Dercunus
sau Draganes, sub forma: �Dragan
din Bãrãgan, nepotul lui Moº Stan�.
Densuºianu considera cã Stan repre-
zintã în cântecele epice româneºti pe
Atlas ºi pe Neptun. În poezia nostrã
veche, Dragan este prezentat ca un
crescãtor de cai ce se ocupa cu
împletirea arcanelor ºi prinderea cailor
liberi: �Er Dragan din Bãrãgan /
Nepoþelul lui Moº Stan / Numai la
harcan pletea / El la puþ cã mi-ºi venia
/ Arcanele cã-ntindea / ªi pe furcã-
nfãºura.�

În Iliada, Homer ne înfãþiºeazã
pe descendenþii lui Dardan ºi
aceastã îndeletnicire. Autorul
povesteºte cã fiul regelui,
Erichthònios, avea 3000 de iepe ce
pãºteau câmpiile cele umede ale
Hellespontului. Boreas se îndrãgos-
teºte de ele ºi, luând înfãþisarea
unui �armãsar cu coama-ntuneca-
tã� , se împreuneazã cu ele, nãs-
candu-se astfel 12 mânji (aceºtia
fãceau parte din rasa nobilã de mia-
zã-noapte). Descendenþii lui Dar-
dan au, la Homer, epitetul de equ-
um-domitores (îmblânzitori de cai).
Asfel Densuºianu conchide cã, dupã
tradiþiile istorice, vechii locuitori ai
Dardaniei (ºi implicit troienii) au
fost o colonie a scythilor de la Du-
nãrea de jos, pãstori ºi crescãtori
de cai. Tot în Iliada, Homer ne dã
informaþii despre numeroasele triburi
thrace venite în ajutorul troienilor. Din-
tre cei enumeraþi amintim pe cauconi,
lelegi, licyeni/lydieni, ciconi, mysieni,
phrygieni, meoni, peoni, carii. Despre
mysieni, phrygieni, cauconi, Densu-
ºianu afirma cã �aceste popoare pas-
torale erau venite din Mesia de la
Dunãre, din Scythia, Thracia ºi Ma-
c e d o n i a . �

Dl. dr. Mircea Þicleanu prezenta
acum câþiva ani, în cadrul
Congresului Internaþional de
Dacologie de la Bucureºti, o lucrare
foarte interesantã despre
�Ajutoarele thrace cãtre troieni ºi
originea lor bihoreanã�, unde fãcea

o comparaþie între radicalii antro-
ponimici cuprinºi în numele aces-
tor seminþii thracice, venite în aju-
torul troienilor ce apãrau cetatea
Ilionului, ºi radicali toponimici ro-
mâneºti. Domnia sa concluziona cã
existã o strânsã legãtura între în-
temeietorii Troiei ºi triburile thra-
ce amintite, acestea locuind, dupã
toate cercetãrile fãcute, þinuturile
aflate la poalele munþilor Apuseni.
Dl. dr. susþine de asemenea ºi ide-
ea originii nord thracice a locuito-
rilor Troiei.

Un alt argument important care
demonstreazã originea nord-
dunareanã a unora dintre triburile
amintite în Iliada, este marea
bogãþie de aur ºi argint etalatã de
regii thraci în acest rãzboi, bogãþie
legatã de þinuturile aurifere din
zona munþilor Apuseni (pentru o
informare mai amãnunþitã vezi
lucrarea dl.Ticleanu �Aurul tracic�).
În epopeea lui Homer gãsim
aceastã informaþie în urmatoarele
pasaje: descrierea lui Rhesos,
cãpetenia thracilor (Iliada, vol.I,
p.171); prezentarea darurilor pe
care regele Priam le duce lui Achile
pentru a rãscumpara trupul
neînsufleþit al lui Hector (Iliada,
vol.II, pag. 195).

Pe lângã izvoarele scrise, vã
aduc în atenþie o piesã gãsitã la
muzeul Louvre, în Sala Mozaicului
roman, exponat ce mi-a atras aten-
þia în mod deosebit ºi care mi-a in-
spirat subiectul acestei lucrari (re-
laþia care a existat între locuitorii
Troiei ºi cei ai vechii Dacii). Spu-
neam cã atenþia mi-e fost captatã
deoarece basorelieful poartã sculp-
tate figuri de... Daci. Este vorba
despre partea principalã a unui sar-
cofag din marmurã ce a fost datat
ca aparþinând anilor 190-200 d.H.
(gãsim acestã indicaþie pe plãcuþa
explicativã ce însoteste exponatul
amintit). Provenienþa este necu-
noscutã.

Basorelieful înfãþiºeazã o sce-
nã inspiratã din Iliada lui Homer ºi

anume cântul al-XXIV-lea al epo-
peii: rãscumpãrarea corpului neîn-
sufleþit al lui Hector, fiul regelui
Troiei, Priam, ucis în rãzboi de cã-
tre Achile. Se pot observa trei ta-
blouri, de la stânga la dreapta,
ambasada lui Priam la Achile, re-
stituirea corpului lui Hector ºi în-
toarcerea la Troia în prezenþa An-
dromacãi, soþia sa ºi a micuþului
Astyanax, fiul sãu.

Ceea ce atrage atenþia în mod de-
osebit sunt veºmintele purtate de cã-
tre regele Priam ºi întregul sãu corte-
giu. Putem observa mantiile purtate de
cãtre troieni, cãmãºile lungi, pantalo-
nii strânºi pe picior, dar mai ales cã-
ciulile de pe cap. Regele poartã cãciu-
la dacicã (vezi celelalte statui de con-
ducãtori daci) ºi putem remarca de
asemenea firele de aur cu care nobilii
daci îºi legau pãrul, dupã cum aflãm
din scrierile autorilor antici. Cei care
alcãtuiesc ambasada sunt acoperiþi cu
acele glugi de Tarabostes (vezi statuia
unui Tarabostes de la Muzeul Naþio-
nal de la Roma). Pe acest sarcofag mai
apar doi barbati ce duc pe braþe cor-
pul lui Hector. Aceºtia fac parte din
casta Comaþilor, a tereia castã, a oa-
menilor de rand, cei care nu purtau
cãciuli (pilophori gr./ pileates lat. =
dacii care purtau caciuli, pileus ; ca-
pileates = comati, cei care nu purtau
cãciuli). În ultimul tablou îl avem in-
fãþiºat pe micuþul Astyanax (sau Sca-
mandrios, dupa cum apare numit de
cãtre tatãl sãu, Hector, în Iliada), pur-
tând aceeaºi cãciulã dacicã.

Aceste detalii vestimentare (ºi nu
numai ele) ridicã douã supozitii plau-
zibile: troienii ºi dacii fãceau parte din
aceeaºi gintã, sau autorul acestei pie-
se s-a inspirat dupã Columna lui Tra-
ian ori dupã statuile cu reprezentãri de
daci. Dar ºi în cazul celei de-a doua
ipoteze se impune întrebarea: de ce s-
ar fi ales tocmai modelul dacic?

Sper ca prin modestul meu studiu
sã fi oferit un rãspuns la aceastã în-
trebare ºi sã fi adus o dovadã palpabi-
lã în plus despre originea comunã a
troienilor ºi a locuitorilor vechii Dacii.
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Aºa cum bine se cunoaºte în
prezent, dupã lovitura de stat din
octombrie 1917 din Rusia,
V.I.Lenin, în urmãtorii trei ani, a
depus toate eforturile pentru ca,  pe
fondul mizeriei , dezordinii ºi
lipsurilor ce au marcat în special
popoarele fostelor Puteri Centrale,
sã se declanºeze revoluþia
comunistã mondialã. În acest scop,
are loc la Moscova, în zilele de 2 �
6 martie 1919, Congresul I al
Internaþionalei Comuniste care
stabilea cã toate partidele
comuniste sunt subordonate
Moscovei , ºi cã acestea urmau sã
depunã toate eforturile pentru
declanºarea revoluþiilor comuniste
în þãrile lor ºi a unor lovituri de stat.

Daco-românia, care reuºise
sã îºi redesãvãrºeascã unitatea
nationalã ,  s�a dovedit a fi
avangarda  salvãrii sistemului
democratic european.  Astfel,
Daco-românia a fost obligatã sã
facã faþã diversiunii comuniste
din 13 decembrie 1918, sã
dezarmeze trupele ruseºti
dezorganizate, în numãr de aproape
un milion, ºi sã le evacueze, farã
incidente majore ºi cu un numar
cât mai mic de victime, peste
Nistru.

În anul 1919, Daco-românia a
fost ameninþatã ºi din est ºi din vest
de pericolul bolºevic. Astfel, Rusia
Sovieticã n�a recunoscut
reunificarea Basarabiei ºi
Bucovinei cu Daco-românia. La
aceasta se adaugã dorinþa Ungariei
de anexare a Transilvaniei conform
unui aºa-zis �drept istoric�,( ungurii
sosind prin secolul IX in Europa, au
intrat cu multa dificultate in
Transilvania, peste noi, abia in
secolul al XI-lea ºi ne întrebãm

dr. Napoleon Sãvescu

86 DE ANI DE LA SALVAREA UNGARIEI DE COMUNISM DE
CÃTRE ARMATA  DACO-ROMÂNA     (3 AUGUST 1919)

atunci pe bunã dreptate ce drept
istoric or fi avind..?). La 21 martie
1919, Consiliul Muncitorilor ºi
Soldaþilor din Budapesta a
proclamat Republica Ungarã a
Sfaturilor care avea sã dainuie circa
133 de zile, avandu-l in frunte pe
bolºevicul Bela Kun. Acesta, la 25
martie, a creat Armata Roºie
Ungarã ;  la 26 martie se
naþionalizeazã toate intreprinderile
din industria mineritului ºi a
transporturilor cu peste 20 de
salariaþi;  la 3 aprilie 1919, se
naþionalizeazã proprietãþile funciare
de peste 57 de ha. Totodatã,
Ungaria bolºevicã a recurs la forþa
armatã pentru anexarea
Transilvaniei la Ungaria.

Dupã decretarea stãrii de
mobilizare a tuturor bãrbaþilor
între 16 si 42 de ani, Ungaria
bolºevicã atacã Daco-românia ºi
Cehoslovacia.  Armata daco-
românã era obligatã sã se apere
pe un front de peste 1000 de
km care se întindea din Banat
pânã la Cernãuþi, situaþie foarte
grea, determinatã de efectivele
diminuate de rãzboi ºi de
dotarea sa precarã, mult
încetinitã de izolarea Daco-
româniei de þãrile democrate.
Astfel, în martie 1919, în urma
unui schimb de telegrame între
guvernele Rusiei Sovietice ºi
Ungariei Sovietice, statul major al
armatei roºii ucrainene a planificat
operaþiuni ofensive pe doua
direcþii. Conform planurilor,
prima armatã sovieticã
ucraineanã trebuia sã dea
lovitura prin Bucovina, pentru
legarea directã cu armata roºie
ungarã; iar a doua trebuia ca,
împreunã cu voluntarii

internaþionaliºti, sã porneascã o
ofensivã pentru ruperea
poziþiilor forþelor armatei daco-
române în zona Basarabiei ºi
încercuirea lor lângã Nistru.
Reunificarea Daciei de la Alba
Iulia era pusã în pericol. Ionel
Bratianu arãta la ºedinþa
Consiliului Suprem din 25
martie 1919 de la Paris cã
Anglia iºi atinsese interesele,
iar presedintele S.U.A., Wilson,
declara cã nu ºi-a definit poziþia
faþã de regimul de la Budapesta.
Aceastã politicã ºovãielnicã a
marilor puteri a încurajat
acþiunile bolºevicilor maghiari
ºi ruºi, ba încã la 16 iunie 1919,
conform unui plan bine
coordonat de Moscova , la
Presov se proclama Republica
Sovieticã Slovaca, în urma unui
atac împotriva trupelor statului
Cehoslovac din Slovacia din 28
martie 1919, cu scopul de a
realiza contactul cu Armata
Roºie.

În aceastã situaþie, mai ales
cã rapoartele militare venite de
pe frontiera Nistrului indicau
serioase pregãtiri militare,
guvernul daco-român a
întrerupt tratativele cu
guvernul lui Bela Kun. In
noaptea de 15 spre 16 aprilie,
Divizia 6, Divizia 38 de husari,
Divizia de secui ºi gãrzile roºii
maghiare  atacã posturile
înaintate ale armatei daco-
române la Ciucea si Tigani.
Generalul Gheorghe Mãrdãrescu
care, alãturi de generalul Traian
Moºoiu, a condus armata daco-
româna pe acest front, arãta ca
se impune ca prim obiectiv,
ofensiva totalã pentru a depãºi
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Munþii Apuseni ºi a atinge chiar
cursul Tisei, care reprezenta un
aliniament mai favorabil din
punct de vedere militar. La 16
aprilie contraofensiva daco-
româna a atins în patru zile zona
Munþilor Apuseni ºi apoi linia
stabilitã. Acþiunea armatei
daco-române a fost salutatã cu
multã bucurie de populaþia din
zonele ocupate. Astfel ,  la
Oradea daco-români , unguri,
germani, slovaci �intampinã pe
daco-români cu flori ºi cu strigãte
de bucurie, scoase în limba lor,� aºa
cum aratã Nicolae Iorga, pentru
cã i�au salvat de bolºevici.

La 30 aprilie ºi 1 mai trupele
daco-române au atins râul Tisa
pe intreaga lungime a frontului,
reuºind sã facã joncþiunea cu
trupele cehoslovace în zona
Csap � Munkacs. Ionel
Bratianu ºi întreg guvernul
daco-român a arãtat cã
ocuparea unui asemenea
aliniament  nu inseamnã
revendicarea unor teritorii din
Ungaria, ci este determinatã de
necesitatea de a avea, panã la
renunþarea de cãtre Ungaria
bolºevicã a planurilor sale
expansioniste asupra
teritoriilor strãbune ºi la
dezmembrarea acestora, o
poziþie mai uºor de apãrat.
Justeþea poziþiei guvernului
daco-român, demonstratã de
nota ultimativã trimisã de
Cicerin si Rakovsko din partea
Ucrainei, care în mod ultimativ
cerea Daco-româniei evacuarea
Basarabiei în decurs de doua zile,
un al doilea ultimatum cerea
Daco-româniei sa  evacueze
Bucovina. V.I.Lenin comunicã
telegrafic lui Bela Kun ca prin
Basarabia, Bucovina si Galiþia
urma sã ajute Republica
Sovieticã Ungarã. Oameni
politici daco-români, ca

Alexandru Vaida, Tache Ionescu,
Nicolae Titulescu, Ionel Brãtianu,
dr. Constantin Angelescu arãtau
factorilor de decizie de la Paris
pericolul pe care il reprezenta
pentru Europa refacerea
forþelor militare ale Ungariei
Sovietice. Aceste temeri erau
indreptãþite, întrucât la 20 mai
1919, bolºevicii maghiari ocupau
intreaga Cehoslovacie, reanexand�
o Ungariei. Desi guvernul
bolºevic ungar, presat de marile
puteri, încheie un armistitiu cu
Cehoslovacia , Marele Cartier
General Daco-român, condus
de Ion Antonescu, hotãraºte
menþinerea poziþiilor pe Tisa, ca
linie strategicã, pe
considerentul cã Ungaria
nedezarmatã nu oferã nici o
garanþie. Guvernul daco-român
constata intenþiile agresive ale
guvernelor bolºevice maghiare
ºi sovietice, deplasãrile de forþe
în regiunea frontului daco-
român, incursiunile peste Tisa.
Ionel Bratianu a convins opinia
publicã internaþionalã cã
amplasarea armatei daco-române
pe Tisa salveazã de comunism
statele democratice europene. De

altfel viitoarele atacuri ale
armatei bolºevice maghiare s-
au desfãºurat conform
planurilor lui Lenin, care
prevedeau declanºarea la scara
europeanã a unor mari
demonstraþii muncitoresti
pentru apãrarea Ungariei
bolºevice. La 19 spre 20 iulie
1919, bolºevicii maghiari au
atacat puternic armata daco-
românã, respingând-o  pânã la
Oradea. Trupele daco-române
declanºeazã contraofensiva ºi,
dupã ºapte zile de lupte
crâncene, se apropie de
Budapesta. La 3 august 1919 patru
excadroane de roºiori, dintre care
unul din Craiova, intrã în
Budapesta.

În condiþiile în care marile puteri
tindeau sã considere evenimentele
militare din centrul Europei un gen
de conflict local ºi se arãtau prea
puþin interesate de modul în care
frontierele aveau sã respecte sau
nu cerinþele impuse de voinþa
poporului daco-român, conducatorii
Daco-româniei în frunte cu Ionel
Bratianu au fost conºtienþi de
gravitatea extinderii comunismului
ºi astfel au salvat încã odata

Cavaleria română intrând în BudapestaCavaleria română intrând în BudapestaCavaleria română intrând în BudapestaCavaleria română intrând în BudapestaCavaleria română intrând în BudapestaCavaleria română intrând în BudapestaCavaleria română intrând în BudapestaCavaleria română intrând în BudapestaCavaleria română intrând în Budapesta
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Europa de urmãrile instaurãrii unui
regim totalitar criminal. Daco-
românia niciodata nu a avut
pretenþii teritoriale; ea nu a luat
teritorii nici chiar de la învinºii ei.
Restabilind  ordinea în þãrile vecine:
Ungaria ºi Slovacia, trupele daco-
române se vor retrage, cu toate cã
statele europene nu se impotriveau
reîntoarcerii la þara mamã a
Maramureºului de nord ( aºa
numita Ucraina trans-carpaticã).
Vaida Voievod amîna la nesfârºit
asumarea acestei responsabilitãþi ºi
pierde o sansa istoricã : extinderea
reunificãrii câtorva dintre
provinciile Daciei Mame.

De la începuturile istoriei sale
poporul nostru nu a fãcut decât sã
cedeze spaþii, sperând ca în felul
acesta sã-ºi facã prieteni din vecinii
nou sosiþi. Astfel primii invadatori,
grecii sosiþi  în Europa în 1900-1400
i.d.H.,în patru valuri : ahei, ionieni,
dorieni si eolieni ocupã parte din
peninsula Balcanicã ºi toate insulele
Mãrii Tracice ( cunoscutã mai
târziu sub numele de Marea Egee).
Ei sunt urmaþi de alþi invadatori,
celþii , prin anii 500 i.d.H., ºi care
au fost respinºi de Burebista , la
marginile imperiului dacic , pe
malurile lacului Constanþa ( Elveþia
de azi ). În anul 106 d.H., printr-un
razboi fraticid, romanii , sub
conducerea lui Traian, vor ocupa
14% din teritoriul Daciei , pentru o
perioadã istorica nesemnificativã de
numai 165 ani. In secolul IV-VI
d.H., sosesc slavii care se vor
aºeza la sudul Dunarii cât ºi în
Maramureºul de nord. În mod
persistent , de-a lungul secolelor
viitoare,ei vor trece Bugul ca apoi
sã se aºeze ºi pe malurile Nistrului
, pe care au încercat ºi încã mai
încearcã sã-l traverseze. Ultimii
migratori , ungurii, sosiþi în secolul
al IX-lea d.H., în Panonia, vor mai
aºtepta 300 de ani pânã când sã
pãtrundã, prin secolul XIII-lea în

Transilvania. Prin sud, cam în
acelaºi timp sârbii ne ocupã spaþiul
vlaho-dardan , Kosovo de azi,
pentru minele de aur, argint ºi plumb
ce se gaseau pe acolo. Pentru
aceleasi raþiuni ei vor ocupa partea
vesticã a vãii râului Timoc, în timp
ce bulgarii o vor ocupa pe cea
estica. Peste 1.400.000 de daco-
români, vlahi cum ne numesc ei ,
mai traiesc ºi azi prin aceastã vale.
Banatul , aºa zis sârbesc, �a plecat
si el� de la noi. Zeci ºi sute de mii
de daco-români trãiesc ºi azi pe
acolo, ºcolile fiindu-le desfiinþate.
Vlahii , vlacii, aromânii, toþi urmaºi
ai aceloraºi daci trãiesc în afara
graniþelor Daco-româniei cu
milioanele. Nici o þara vecina ºi
�prietenã� nu-i lasã sã aibe ºcoli ori
biserici în limba daco-româna; chiar
mai mult, nici nu-i recunoaºte cã
ar exista, nu-i recunoaºte ca
�minoritãþi�. Din Bucovina
ucrainienii i-au trimis prin Siberia
ori pe undeva prin Imperiul Sovietic
, depopulînd spaþii uriaºe de acest
popor daco-român care le amintea
prin prezenþa lui cã ei sunt niºte nou
sosiþi.

În aceste condiþii , atunci, la 3
august 1919 , poporul daco-român
ºi guvernul sãu, le-au arãtat încã

odatã vecinilor cã ajutându-i sã se
elibereze de communism nu le-au
desconsiderat ci , chiar mai mult ,
le-au respectat dreptul istoric de a
avea ºi ei un teritoriu . Considerind
cã gestul de atunci , care i-a costat
pe daco-români vieþi omeneºti
meritã pretuit cum se cuvine, în
fiecare zi de  3 august  sa ne
ridicãm în picioare, cu respect
pentru aceºti eroi ai neamului care
au scapat Europa de communism
ºi sã ciocnim un pahar de vin cu
prietenii vecini unguri, slovaci si
ucrainieni.Mulþi dintre ei trãiesc ºi
azi in Daco-românia.Cum noi daco-
românii emigranþi în America , atit
timp cit respectãm aceasta þarã,
dorim sã avem alãturi de îndatoriri
ºi toate drepturile, tot aºa ºi ei ,
imigrantii de secole pe teritoriul
Daciei,  trebuie sã se bucure de
toate drepturile, atâta timp cât iºi
respecta obligaþiile de cetãþeni ai
Daco-româniei.

Poporul daco-român, prin
mioritismul lui a fost,este ºi va fi
un popor primitor ºi prietenos
pentru imigranþi, atât timp cât
sentimentele sunt reciproce.

�
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�Subitae procellae� (�furtunã
neaºteptatã�) � iatã cum caracterizeazã
Ammianus Marcelinus teribila nãvalã a
Hunilor în Europa1. Hunii erau de neam
turk (turanic) ºi sunt amintiþi cert la
sfârºitul secolului al III-lea î.e.n. la
graniþa de nord a Chinei, pe care o
ameninþau, fiind aflaþi sub conducerea
lui Mao-Dun. Înfrânþi de împãraþii
dinastiei chineze Han la finele secolului I
e.n., Hunii se refugiazã spre apus,
oprindu-se în Turkestan. Loviþi, se pare,
de o secetã prelungitã pe la mijlocul
secolului al IV-lea e.n. ºi nefiind în
mãsurã sã se mãsoare cu Imperiul
Persan, pentru a rãzbate spre sud, Hunii
iau decizia de a continua drumul cãtre
apus, trecând în anul 375 e.n. fluviul Don.
În 376 e.n. erau deja la Nistru,
zdrobindu-i pe Ostrogoþi; regele
acestora, Ermanarich, în vârstã de o sutã
zece ani moare împreunã cu regatul sãu.
Puterea Vizigoþilor se risipeºte ºi ea în
faþa Hunilor, care îi mai supun pe Alani,
Carpi, Gepizi ºi pe romanicii din spaþiul
carpato-dunãrean. Totuºi, centrul puterii
lor a fost în stepele nord-pontice, probabil
pânã spre anul 420 e.n., dupã care s-au
mutat în câmpia Tisei ºi a Dunãrii. Aici
se impune ºi Atilla la conducere, dupã
moartea conducãtorului Rus în 434 e.n.
Între 434-445 e.n. Attila conduce
organizaþia hunicã împreunã cu fratele
sãu Bleda. În anul 445 e.n. Bleda e ucis
de Atilla, care conduce ca un rege între
anii 445-453 e.n. Forþa Hunilor constã
în mobilitatea lor fenomenalã, care n-a
mai fost egalatã probabil decât de
Mongoli, adãugându-se evident
capacitatea lor de luptã. Este suficient
sã amintim �arcul hunic� alcãtuit din
plãci de os, care era reflex, luând prin
destindere forma contrarã celei de la
încordare, proiectând puternic o sãgeatã
de fier cu trei muchii. Hunii au ameninþat
ºi rãsãritul ºi apusul Europei. Imperiul
Roman de Rãsãrit a suferit atacuri pentru
pradã în mod repetat.

În faþa primejdiei hunice, Imperiul

GENERAL DE ORIGINE TRACÃ – ÎNVINGÃTORUL REGELUI ATTILA

Prof. Dr. Anton Moisin

Roman de Rãsãrit ºi-a încordat forþele,
strângând o mare armatã. Comandant a
fost numit generalul Aetius. Bãtãlia dintre
Attila ºi Aetius s-a dat în anul 451 e.n. la
Câmpiile Catalaunice (lângã oraºul
Troyes  din Franþa). Hunii au fost
înfrânþi. Drumul lor spre Apus era
definitiv barat. A fost �primul gong� al
sfârºitului acestei cumplite puteri barbare.
�Al doilea gong� a rãsunat în anul 453
e.n., când Attila a murit, iar între fiii sãi
a început un conflict pentru putere. În
anul 454 e.n. al rãsunat �al treilea gong�
prin înfrângerea suferitã de cei ce mai
supravieþuiserã dintre Duni, în bãtãlia de
la Nedao (în Pannonia)din partea unei
alianþe a Gepizilor, condusã de regele
Ardarich, rãsculat contra dominaþiei
hunice. Organizaþia hunicã s-a spulberat.
În numai trei ani neamul care semãnase
groaza în întreaga Europã dispãrea
pentru totdeauna din istorie. Începutul
sfârºitului a fost însã la Câmpiile
Catalaunice, iar conducãtorul armatelor
romane a fost un trac, pe nume Aetius.

Cine era Aetius? Un Trac romanizat
din Durostorum (Silistra). Istoricii Gh.
ªtefan ºi I. Barnea noteazã: �Este de
reþinut, totuºi, cã romanitatea de la
Dunãrea de jos mai avea rezerve de
energie, surprinzãtoare, dacã þinem
seama de împrejurãri. Din rândurile
acestei romanitãþi tracice se recruteazã
numeroase cadre militare, între care unul
din marii comandanþi de oºti ai timpului,
vestitul general Aetius, fiul lui Gaudentius
din Durostorum. El servise ca ostatec
mai întâi la Vizigoþii lui Alaric, apoi la
Huni. Ajuns comandant al oºtilor din
Occident, Imperiul îi datoreºte
înfrângerea Hunilor de la Mariacus �
Câmpiile Catalaunice� 3. Desigur cã
�stagiul� de ostatec la Huni îi fusese de
folos mai târziu, el fiind în mãsurã sã
cunoascã bine tactica ºi metodele de luptã
ale Hunilor. Ca statut social, Aetius era
un aristocrat , mai precis unul dintre
membrii pãturii în constituire a feudalilor
militari, fiind �un exemplu clasic de mare

proprietar de pãmânt ºi de colonii,
întreþinând cete militare proprii��4.

Localitatea sa natalã, Durostorum, a
fãcut parte din Dobrogea romanã, fiind
sediul Legiunii XI Claudia. Diocleþian a
ridicat aici un castel ºi a venit personal
la Durostorum, localitatea numãrându-
se printre acelea în care a semnat
decrete, dar ºi printre acelea care au dat
martiri creºtini în persecuþia lui
Diocleþian din 303-304. Ultimul martir
din Dobrogea, Emilian, fiu de prefect,
omorât în anul 362, în persecuþia pornitã
de Iulian Apostatul, a fost tot
Durostorum. La 25 septembrie 367,
împãratul Valens a venit personal la
Durostorum, în cursul unei campanii
contra Goþilor5. Durostorum se afla
exact în punctul de unde pornea graniþa
de sud a Dobrogei din epoca romanã,
dinspre Dunãre, celãlalt punct fiind puþin
mai la sud de Callatis pe þãrmul Mãrii
Negre. El a devenit reºedinþã
episcopalã6s. Prin anul 600 era amintit
aici episcopul Dulcissimus7.

Iatã deci cã dintr-o cetate cu tradiþie
romanicã ºi creºtinã de la graniþa
Dobrogei s-a ridicat un comandant de
origine tracicã, romanizat, care a dus la
izbândã Imperiul Roman de Apus
împotriva puterii Hunilor, fãcând posibilã
eliminarea acestui neam � incapabil sã
se integreze în civilizaþie � din istoria
Europei.

NOTE BIBLIOGRAFICE
1) Ammianus Marcelinus, 31, 3, 2

(în Istoria României, Editura Academiei,
Bucureºti, 1960, p.694).

2) Istoria României, .ed. cit, pp.
695-696, 700-702, 704,706.

3) Ibid., p.596.
4) Ibid, p.608.
5) Ibid, p. 485, 586, 589.
6) Pr. Prof. Dr. Mircea Pãcurariu,

Istoria Bisreicii Ortodoxe Române,
Sibiu, 1972, p.36.

7) Istoria României, ed. cit., p.611.
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Colecþia de la Turdaº ºi prima
semnalare în arheologia ungarã ºi
universalã a pãtrunderii scrisului ºi
culturii sumeriene în Europa, prin
mijlocirea triburilor tracice.

Într-un articol publicat în limba
maghiarã în revista �Korunk�, nr.3/
1972 se aratã cã cercetãrile ce se
referã la începuturile civilizaþiei eu-
ropene, citeazã din ce în ce mai
frecvent numele unei savante un-
gare � TORMA ZSOFIA � amin-
tit pânã în prezent, în cel mai bun
caz, numai ca un precursor al lup-
tei pentru emanciparea femeilor din
þara noastrã.

Torma Zofia a sesizat pentru pri-
ma oarã legãturile culturale dintre
Mezopotamia, Troia ºi Ardeal ºi pã-
trunderea în Europa a scrisului ºi
culturii de origine sumerianã, prin
aria sud-est-europeanã a acestei
culturi ºi tot ea a fãcut ºi prima co-
municare în acest sens, la forul de
un înalt rang al lumii ºtiinþifice de
atunci, la Congresul de arheologie
din 1880, þinut la Berlin.

În faza iniþialã a cercetãrilor,
afirmaþia sa pãrea atât de cutezã-
toare, încât unii arheologi (F. Pul-
szky, I. Hampel, P. Reinecke) nu
au vrut sã o accepte nici ca ipote-
zã ºtiinþificã. Despre aceastã fazã
a cercetãrilor ei, Torma Zsofia re-
lateazã în notele sale autografice,
nepublicate pânã în prezent, urmã-
toarele:

�� am prezentat specialiºtilor

CONFIRMAREA PREZENÞEI ÎN ARDEAL ªI UNGARIA
in timpurile preistorice, a triburilor de neam tracic de cãtre

SCHLIEMANN, descoperitorul Troiei.

care au participat la congresul ar-
heologic þinut în 1880 la Berlin ºi în
1882 la Frankfurt am Main � pen-
tru semnificaþia lor cu totul nouã ºi
importantã � exemplarele cele mai
remarcabile ale obiectelor deose-
bite, de piatrã, os, ceramicã ºi me-
tal, descoperite într-un numãr de
mai multe mii la sãpãturile de la
Turdaº ºi am atras atenþia asupra
acestora în disertaþiunea mea� În
urma acesteia, participanþii au re-
cunoscut marea lor importanþã,
apreciind cã ele pun într-o luminã
nouã clarificarea unor probleme ale
epocii preistorice.

Deoarece însã noutatea aces-
tora i-a surprins ºi pe specialiºtii ar-
heologi, am fost nevoitã sã mã de-
cid sã le studiez eu însãmi, cu toate
cã eram pe deplin conºtientã cât
de anevoioasã va fi înaintarea mea
pe acest hãþaº deschis de mine ºi
cãutarea � fãrã busolã ºi fãrã odih-
nã � a punctelor de sprijin de care
aº putea ancora descoperirile mele.

Am fost nevoitã sã supun ob-
iectele colecþiei mele unei analize
amãnunþite, folosindu-mã de meto-
dele arheologiei comparative. Con-
cluziile rezultate din împrejurãri con-
jugate m-au dus la convingerea cã,
în privinþa epocii primitive de la Tur-
daº, sã presupun cã acest loc, cât
ºi alte aºezãri primitive din Ardeal,
au fost locuite de acei Geþi ºi Daci,
de neam trac, pe care primul isto-
riograf elen, Herodot, cu 500 ani
î.e.n. îi aminteºte ca fiind locuitorii

teritoriilor de pe lângã �Maris�,
adicã Mureº.

În obiectivele descoperite la
Turdaº am recunoscut atunci acea
culturã nãscutã din elementele cul-
turii babiloniene � caldeice ºi per-
fecþionatã împreunã cu arta egip-
teanã în Siria, care a fost asemã-
nãtoare culturii Tracilor din Troia
ºi cãreia, aici în Dacia, nu i-a pre-
mers cultura galo-celticã, cultura
pelasgo-elenã, cunoscute de arheo-
logi pânã în prezent.

Conform inscripþiilor cuneifor-
me din Babilon, poporul strãvechi
al acestui imperiu a fost un popo-
rakkad-sumerian ºi comparând
semnele scrisului ideografic ale
acestui popor, gravate în tablele de
piatrã ºi de lut, precum ºi însemne-
le ºi atributele reprezentative ale
ceremoniei lor cultice religioase cu
acele obiecte din colecþia mea, care
reprezintã cultul, am demonstrat
amãnunþit prin figuri, în lucrarea
mea ilustratã Ethnographische Ana-
logien/Analogii etnografice / edita-
tã la Iena în 1894, cã trãsãturile
rezultate din influenþa modificatoare
a folclorului primitiv, se reflectã în
credinþa ºi în obiceiurile cultice ale
popoarelor suprapuse, de azi�
cum au existat ele ºi în Troia la
poporul trac al regelui Priam, ºi cã
din aceastã cauzã sunt identice
iero-ideogramele ºi inscripþiile ce
exprimã noþiunile cultice ale preo-
þilor din Babilon, Troia ºi Dacia, ca
reprezentãri întrutotul adecvate lim-

Dr. Ioan Gyulay
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bii simbolice a obiectelor, ce au fost
gravate pe idolii ºi alte diferite ob-
iecte rituale din colecþia mea, aºa
încât pentru dezlegarea acestor
scrieri simbolice poate fi folositã
una ºi aceeaºi metodã ºi schemã�.

La congresul din 1880 þinut la
Berlin, Torma Zsofia s-a întâlnit ºi
cu descoperitorul Troiei �homeri-
ce� ºi istorice, Heinrich Schlie-
mann, care a luat cunoºtinþã, cu
surprindere, cã în Ardeal, un arheo-
log de aceeaºi categorie � infierat
ca diletant, dar de o intuiþie genialã
� a gãsit obiecte asemãnãtoare
celor din Troia, ce dânsul le-a cre-
zut �homerice�. Cele douã desco-
periri s-au completat, confirmându-
se reciproc, aºa încât Schliemann,
într-una din cele mai importante
opere ale sale, în �Ilios� � care tra-
teazã sãpãturile de la Troia ºi re-
zultatele obþinute  - se referã pe
larg la cercetãrile fãcute de Tor-
ma Zsofia ºi la obiectele gãsite de
dânsa.

Torma Zsofia � la îndemnul lui
Schliemann ºi a cercului sãu de
prieteni � între care marele orien-
talist englez, Archibald H. Sayce
� ºi-a dezvoltat pe mai departe te-
oria sa privind desenele gravate pe
obiectele gãsite la Turdaº ºi a în-
clinat sã creadã cã a descoperit
prima manifestare europeanã a
scrisului.

Cã aceastã descoperire nu a
fost o purã intuiþie, ci rezultatul unei
munci conºtiente de cercetare, o
dovedeºte � în afara studiilor apar-
þinând lui Torma Zsofia, în parte
publicate, în parte inedite � mai ales
corespondenþa sa, întreþinutã cu ar-
heologi, orientaliºti, antropologi ºi
alþi specialiºti.

În corespondenþa sa de însem-
nãtate istoriograficã, încã needita-
tã, constând din peste 300 scrisori,

se gãsesc, pe lângã scrisorile lui
Schliemann ºi Sayce, ºi scrisorile
lui F. Hoverfield din Oxford, Julius
Jung din Haga, Eduard Krause ºi
Adalbert Voss din Berlin, M. Munch
din Viena, Paul Reinecke ºi Johan-
nes Ranke din Munchen.

Obiectele adunate de Torma
Zsofia au fost sistematizate ºi de-
scrise de Roska Marton (3) iar o
parte a corespondenþei sale ºtiinþi-
fice cu savanþii din strãinãtate a
fost publicatã în limba maghiarã.
(4).

În anexa articolului semnat de
Gyulai Pal ºi prezentat în extras în
cele de mai sus, au fost reproduse
câteva scrisori dintre care ºi cea a
lui Schliemann, redactatã în limba
francezã ºi datatã din Atena la 9
februarie 1882, din care citãm:

��Dacã semnele ºi simboluri-
le gravate în pietrele gãsite de Dv.
Au fost rãstãlmãcite la congresul
din Berlin, ele vor fi recunoscute
desigur acum, de când a apãrut Ilio-
sul meu, ºi de când o mare parte a
colecþiei mele din Troia s-a prezen-
tat poporul german ºi a fost expus
în muzeul din Berlin. În noua dv.
lucrare va fi deci suficient ca dv sã
vã referiþi numai la analogiile ce se
gãsesc în Iliosul meu. Am trecut în
fugã peste figurile anexate de dv.
Prezintã un interes deosebit anexa
a VI-a, unde mai ales altarele cu
flãcãri mã surprind, ele fiind de ace-
laºi fel ca cele prezentate în Ilios
sub nr. 1911, 1914, 1913, 1915. De
asemenea meritã atenþia semnul w
despre care a scris savantul orien-
talist Sayce, în Anexa sa, pag. 766-
781�. Scrisoarea este urmatã de un
post-scriptum în limba germanã,
scris de Schliemann (ºi reprodus în
facsimile), cu urmãtorul text:

�Din pãcate m-am simþit nevoit
de a dicta scrisoarea de mai sus în

limba francezã, deoarece secreta-
rul meu nu cunoaºte lb germanã,
iar eu sunt copleºit de lucrãri. E în
afara oricãrui dubiu, cã Troie-
nii au fost Traci ºi cã odatã, în
timpurile preistorice, Ardealul ºi
Ungaria au fost locuite de un trib
tracic, (5) numai în acest fel se
poate explica identitatea mai mul-
tor semne din Troia ºi de la Dv, care
au fost gãsite în alte locuri. Dintre
idolii Dv numai doi îi vãd ca fiind
asemãnãtori celor din Troia (Nr. I,
1 ºi nr.II, 4)

Referindu-se la semnul w
Schliemann mai adaugã:

�ªi eu m-am ocupat de acest
semn la pag 394, unde m-am refe-
rit la dv ºi la descoperirile dv. Aº
mai putea adãuga cã acest semn a
fost regãsit recent, de cãtre Chris-
tian Hostan din Celle, în relief, pe
vasele din mormintele sãpãturilor
din Darzan. Dacã semnele repro-
duse de dv în anexa 7 reprezintã,
cum credeþi dv, caracterele unui
scris, în aceastã privinþã nu îndrãz-
nesc sã dau vreo pãrere. Dv nu
puteþi face ceva mai bun, decât sã
le comparaþi cu acele semne troie-
ne, pe care Sayce le trateazã în
�Anexã�.

Semnificaþia acestui semn, pe
care unii îl identificã cu tridentul lui
Poseidon (Neptun) ºi îl cred repro-
dus în motivele ornamentale ale
portului popular din Bihor, nu a fost
încã dezlegat nici înþelesul scrierii
ideografice folosite în inscripþiile ºi
figurile gravate pe obiectele de cult
ale colecþiei din Turdaº.

Dacã figurile ºi semnele grava-
te pe obiectele gãsite ar putea fi
identificate cu caracterele scrise
ale unei limbi abandonate, ele ar
putea forma un indiciu preþios pen-
tru identificarea substratului limbii
române contemporane.
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Colindele sunt strãvechi creaþii
care vin din adâncurile istoriei. Ele
consfinþesc legãturile poporului daco-
român cu Zalmocsis-Dumnezeu, sunt
moºteniri de la strãbunii lor pelasgii-
hiperboreeni care, în acestea slãveau
pe Regele cel Mare al Lumii.

Ceea ce rãmâne încã în ceaþã,
neexplicat, este refrenul.

În ziarul �Vestitorul Ortodoxiei
Româneºti�, nr 61-62, 1991, existã
o însemnare privind sintagma �Hai
Lerui,Doamne�, autorul articolului
gãseºte etimologia în �Halleluyah
Domine�, însemnând �Slavã Þie,
Doamne!� Aceastã formulã implicã ºi
fenomenul rotacismului, terminat
înainte de venirea slavilor-începutul
sec al VII-lea, rezultând  formele
�Alleluia, Domine!� ºi de aici� �Hai
Lerui, Doamne��.

Constatãm cã problema a
preocupat încã pe Dimitrie Cantemir,
care în �Descriptio Moldoviae� crede
cã lexemul  ler are ca origine numele
împãratului Aurelian.

ªi A. D. Xenopol � �Istoria
românilor din Dacia Traianã� - III
1998 Buc pg. 492 spune: �problema
refrenului a rãmas neelucidatã,
refrenul e neînþeles; �Ler o Ler,
Doamne, Ler!�, invocã, poate, larii
romani, sau mai curând pe împãratul
Aurelian�.

Ion Popescu Sireteanu propune o
etimologie pastoralã ºi anume: oile lui/
oile lelui/oi lerui.

D. Ciohodaru are în vedere o
etimologie în legãturã cu mitul
cavalerului trac � �Oh! ille heros et
Domine�.

In volumul � �Dicþionar de
etimologie generalã !� - Buc. 1989,
pg.296-297 Victor Kernbach ,
propune etimonul irlandez � �Ler, zeu
celtic al mãrii, ler-ire=mare, devenit
Llyr în wells, preluat de dacii veniþi

în contact cu aceºtia�.
ªi totuºi nu exclude faptul cã

termenul cã ar proveni din fondul
prearic de dinainte de venirea celþilor
în Irlanda.

Acelaºi autor în �Universul mitic
al românilor� � Ed. ªtiinþificã, 1994,
pag 35, 105, considerã cuvântul Ler
un fenomen onomastic singular
rãmas pânã acum nedescifrat care,
mai ales în colind, este �un nume
magic, arhetipal, aproape numele în
sine, o invocaþie cãtre o persoanã
primordialã divinã, sau umanã, o
formulã obscurã, devenitã aproape
o formã de sonoritate  purã, un refren
incantatoriu�.

Colindele, aceste cântãri,
preaslãvesc pe Zamolcsis-Dumnezeu,
ºi-ºi trag seva din imnele sfinte cântate
încã în vremuri imemoriale, ab
origine, de tineri iniþiaþi în tainele
Cerului, numiþi leruni.

Aceºtia erau selectaþi din rândul
cãlugãrilor  plestoi ºi ktiºti, care
alcãtuiau corul sacru, conduºi de
Marele Preot.

La marile serbãri închinate lui
Zalmocsis, pe lângã caracterul de
slãvire,  cântãrile acestea aveau ºi
puteri psihopompe. Colindele, în care
apare invocaþia cea mai des întâlnitã
� �Ler, Doamne Ler�, creau un flux
de energie beneficã asupra întregii
colectivitãþi.

Având în vedere forþa magicã ºi
incantatorie  ce o dau refrenele
colindelor, în care existã invocaþia
amintitã, sub diferite variante, ca ºi
imposibilitatea intervenþiei în
conþinutul lor - era considerat un
pãcat intruziunea în text - nu putem
decât sã constatãm extraordinara
vechime a colindelor, poate mai vechi
decât basmele, preluate ºi adaptate ºi
de creºtinism, cãci acestea, de fapt
proslãveau pe acelaºi Dumnezeu al

pelasgilor daco - români.
Este aceasta ºi o dovadã în plus

cã dintotdeauna pelasgii-valahii au
fost monoteiºti.

 Aceastã populaþie a pãstrat pânã
azi caracterul sacru al colindelor, în
varianta mai nouã, vorbindu-se de
Dumnezeu-Iisus, fãrã a atinge cu
vreo schimbare refrenul simþit ca ceva
ce þine de divinitate, în mod intuitiv,
cãci  timpul a ºters  din memoria
colectivã sensul exact al acestuia.

Vasile Lovinescu spune rãspicat ºi
convingãtor, în cartea  �Dacia
hiperboreanã�, Ed. Rosmarin,
Bucureºti, 1996, pag. 23, �colindele
nu sunt, bineînþeles latine, ci urcã la
obârºia comunã proto-pelasgã într-
o antichitate abisalã-ele sunt tot ce
mai misterios în poezia popularã
româneascã�.

Aceste colinde, constituiau un
ritual cu caracter nu numai sacru, dar-
precum am spus - ºi apãrãtoare de
duhurile rele, ºi izvor de pogorâre a
beneficului peste toatã  firea, având,
în primul rând un rol profund religios,
protector al vieþii morale ºi familiale,
implicând, în fapt întreaga existenþã,
invocând Puterea Divinã ºi nu era un
ritual incantatoriu, sacru numai cu
caracter agrar, cum spune Petru
Caraman, care s-a extins apoi asupra
tuturor laturilor vieþii de la þarã.

Ele sunt izvorâte din nevoia de
comunicare cu Divinitatea din
necesitatea protecþiei Acesteia. Aceste
colinde puneau sub ocrotirea lui Ler-
D-zeu-Zalmocsis, omul ºi universul.

Proto-dacii, românii de mai târziu,
în aceste cântece sfinte cereau ca de
cei rãi sã fie apãraþi, preoþilor sã li se
întãreascã harul, ca sã alunge de la
cei din jur, de la familie, farmecele.
Ei erau conºtienþi cã cei care colindã
erau curãþaþi sufleteºte ºi trupeºte prin
invocarea sacrului.

Misteriosul cuvânt „Ler” din colindele româneºti
                                                                                    Prof Maria Ciornei
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cmyk color

Colindele dacilor erau expresia
legãturii directe cu Zalmocsis, cãci
puneau în invocarea lor rãspunderea
pentru o viaþã curatã ºi se rugau ca
pe cei cu ochi rãi sã-i cureþe de
puterile malefice, roadele sã fie
îmbelºugate, pe bogaþi sã-i facã
miloºi, pe cei milostivi sã-i întãreascã,
ºi tuturor sã le aducã bucurie.

Erau convinºi cã pe cei ce cred
în Zalmocsis, aceste invocaþii îi fac
mai buni ºi pe tot neamul îl
binecuvânteazã ºi le apãrã cetatea de
barbari.

Lerunii, tinerii cãlugãri cântau
aceste imnuri de slavã, ºi prin aceasta
se înãlþau spiritual pe ei, dar înãlþau
ºi pe toatã obºtea. Chiar vestalele
Marelui Preot aduceau, ca ºi Marele
Preot însuºi, Harul lui D-zeu, cântând.

În timpul intonãrii acestor cântece
sfinte, într-un spaþiu foarte mare se
fãceau sacrificii. Se pecetluia ceea ce
era jertfit, jucând desculþi în jurul
marilor pietre ale Templului celui
Mare, din incinta sacrã.

Pentru a da puteri pãmântului
lucrat ºi, mai ales pentru a nu
întrerupe fluxul comunicãrii cu
divinul, aceste colinde se cântau.
Acest lucru îl întâlnim ºi azi în
ritualurile de slujire în bisericile
creºtine.

Iniþiaþii chemau prin aceste
rugãciuni  ca Stãpânul Vieþii ºi al
Morþii-Zalmocsis sã le dea
înþelepciune tuturor celor de faþã ºi
ca marele altar al Sarmisegetuzei sã
fie apãrat, prin marile pietre care
sfinþesc  ºi curãþã cele mai mari pãcate
care-s moºtenite.

Aceste cântece intonate de
cãlugãri tineri pentru a-L invoca pe
Ler, Domnul, Ler aveau, dupã cum
se vede, valenþe multiple.

Se explicã de ce, în mai toate
colindele, ºi mai ales, în cele foarte
vechi, apar aceste formule
misterioase.

Ele sunt codificãri, simboluri ce
exprimã puterea datã de D-zeu,
acestor formule magice, înþelese la
început de toþi, apoi doar de cei iniþiaþi,

ca în fine sã se piardã sensul lor
adevãrat.

Aceste simboluri includ toatã
spiritualitatea daco-pelasgilor, de la
funcþia defensivã, la cea socio-moralã
ºi religioasã.

�Dicþionarul de etimologie
generalã� � Bucureºti, 1989,
considerã imposibilã stabilirea unei
etimologii a refrenului.

Am descoperit un antroponim
românesc ºi anume ANGHELEA care
în limba pelasgã are urmãtoarea
identificare:

 Angeleus     leanurus
pasturunt

Cei mai curaþi    pãzitori ai datinilor
care conduc obºtea

(iniþiaþii, cãlugãrii)
Vom aduce explicaþii la ceea ce am

afirmat; avem în vedere cã angelus a
dat mai târziul cuvântul înger - aºa
cum cuvântul pasturunt a dus la
românescul  pãstor ºi de aici  a
pãstori. E vorba de preotul care
conduce, pãstoreºte turma, vezi
Biblia.

Rãmâne sã lãmurim ce este cu
termenul leanurus.

Acesta dezvoltã urmãtoarele
forme - de la  leanurus-leanuru
rezultând prin rotacism leruru-leru-
ler. Prin etimologie regresivã am
descoperit ºi cuvântul  Ler care
înseamnã Zalmocsis-D-zeu, ºi în mod
cert  denumirea lui a dat pe cea a
cântãreþilor leruni, întâi existând, în
cazul nostru, obligatoriu, obiectul
adoraþiei ºi mai apoi adoratorii.

Leanurii-lenurii-lerunii sunt acei
tineri iniþiaþi despre care am vorbit
mai sus, ºi  care sunt în legãturã cu
obiceiurile sfinte, cei ce pãzeau, ºi
intonau cântecele sfinte.

Considerãm cã termenul leruni
este foarte vechi ºi, cã, mai ales a
dispãrut  ca realitate, pentru cã,
efectiv au dispãrut, ca existenþã,
cântãreþii iniþiaþi de Marele Preot, cel
mai devreme imediat dupã
reorganizarea vieþii dacilor în munþi,
dupã retragerea aurelianã, dispersarea
implicând ºi o rãzleþire a cãlugãrilor

ºi a organizãrii lor dupã reguli
religioase, privind strict manifestarea
misterelor zalmocsiene, în prezenþa
Marelui Preot, în mod obligatoriu, în
incinta sacrã de la Sarmisegetuza.

Colindele au rãmas. Limba în care
ele existã e aceeaºi limbã pelasgã, dar
privitã într-o transformare fireascã,
în condiþiile oferite de realitãþile
existenþei, înregistratã  ca evoluþie
normalã spre limba daco-românã.

Lexemul ler poate fi certificat ºi
de cuvântul pelasg lar(us), atestat la
latini, ramurã a pelasgilor - la ei larii
ºi penaþii erau zeii casei dar ºi ai
pãdurilor ºi ai câmpiilor. ªi în vechea
idiomã tursenã (etruscã) s-a mai
pãstrat acelaºi cuvânt lariu(lar), cu
înþelesul, de stãpân, pãstor - spune
N. Densusianu � �Dacia Preistoricã�,
Bucureºti, 1913, Institutul de Arte
Grafice �Carol Gõbl�.

Acest cuvânt lar este forma
coruptã a lexemului ler - avem în
vedere originea comunã, pelasgã a
limbii dace ºi a limbii latine.

Studiind atent colindul originar
dacic, se observã cã, datoritã  religiei
diferite a dacilor monoteiºti de a
romanilor politeiºti, înclinaþi spre
decadenþã, la romani elementul de
sacralizare dispare treptat.

La început larii aveau legãturã
oarecum cu ceea ce numim azi sacru:
putem considera  pe zeii casei
echivalentul sfinþilor. Mai târziu acest
termen capãtã ºi sensul de stãpân. La
etrusci � populaþie pelasgã - devine
un titlu onorific: Lar Porsena, Lar
Tulumnius, Lar Tanais.

ªi în unele colinde româneºti
citate de  N. Densusianu în comuna
Bora-Ialomiþa ºi în Ciuhanca comitatul
Dabâcã � �Dacia preistoricã�, pag
848� se gãseºte cuvântul lar

E un lar de pãcurar
Cu fluiere de luere
Când din fluiere zicea
Toate oile plângea-

*
 Sus în plaiul muntelui
 Sunt trei lari pecorari
Pecorariu, stãpânul turmei, aduce
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aminte de ciobãnaºul mioritic care are
puteri supranaturale, este legat de
mioarele sale, iar acestea înþeleg
durerea exprimatã de cântecul doinit
ºi se umanizeazã, plâng.

Între oiþele sale ºi stãpân existã un
flux de transmitere a sentimentelor.

Prin relevarea trãirilor, colindele
acestea se apropie de cele sacre, în
care oamenii-prin iniþiaþii în misterele
zalmocsiene, la început ºi, mai apoi,
ºi prin colindãtorii obiºnuiþi, slãvesc
pe Atotcreatorul, aceasta implicând
un complex de sentimente.

În aceste colinde, ideea de stãpân
trimite la  semnificaþii mai largi, chiar
religioase.

Acest cuvânt pãstreazã ceva din
sensul arhaic al lui Ler Împãratul
Lumii, Dumnezeu cel Sfânt, pentru
cã ºi El pãstoreºte.

 Apelativul de � sfânt  coboarã
mai târziu, din imnurile  de slavã cu
caracter sacru; în basme existã un
Ler, Împãrat, ba chiar este adãugat
unor personalitãþi de excepþie, una
dintre acestea fiind  Galer Ler
Împãrat, despre care vorbesc istoricii
antici, dar ºi cei contemporani.

 Galer-Ler, devine August ºi în
anul 305 e.n. va decreta Dacia Mare,
Imperiu. El dã prioritate limbii vorbite
de mama sa Romula, de armata
imperialã ºi de cei 41 de împãraþi
traco-daci, ce au condus Imperiu
Roman de a-lungul timpului.

Înþelegem cã Galer-Împãratul a
devenit Sfânt  pentru cã a repus Dacia
în drepturile de demult, ca o mare
putere culturalã ºi politicã, despre
care menþioneazã documentele epocii.

Exemple de asemenea
personalitãþi legate de ideea de sacru,
gãsim ºi în timpuri relativ recente, ºi
avem în vedere pe ªtefan cel Mare,
denumit ºi Sfânt încã din timpul vieþii,
datoritã aceloraºi motive ºi anume
pãstrarea drepturilor ºi a spiritualitãþii
neamului în vremuri de restriºte, cu
mari jertfe - cu alte cuvinte ºi ªtefan
Domnul este un uns a lui D-zeu, adicã
Ler. În cea mai largã accepþie ler
înseamnã cel Sfânt, iar în cea mai

restrânsã el este însuºi Zalmocsis-D-
zeu - aceste sensuri se desluºesc în
funcþie de structura refrenului, mai
simplã, adicã reprezentând prototipul,
sau mai dezvoltatã, dar în acelaºi timp
ºi mai încifratã.

Dar sã ne întoarcem la discuþia
despre cei doi termeni.

Dacã privim cu atenþie aceste
cuvinte lar ºi ler, observãm cã se
încadreazã în aria semanticã a
cuvântului stãpân, dar invocaþia ler
din colinde pãstreazã integral
ideea de  sacru pentru cã Ler este
Cel Sfânt, Stãpânul, Creatorul.

Am gãsit consemnate diferite
variante ale refrenului colindelor, cel
mai des întâlnit este //Lerui, Doamne,
Ler//, dar ºi //Oi lerunda, Lerui Ler/
/, //Ler- Leroi// ( G. C. Teodorescu),
Hai Leru-mi, Doamne, hai - (T.
Burada).

Cele mai stranii ºi incitante refrene
le-am întâlnit în Ardeal, //Ler Leroi,
Doamne, Ler//, // Iahoi! Leroi
Doamne Valerunda//, //Lerui da Lerui
Lerui // ºi în cele consemnate de V.
Lovinescu în volumul �Dacia
hiperboreeanã� - Ed. Rosmarin, Buc.
1996, pag.  23-25 ºi  37, 38 ºi anume,
alãturi de sinteticul //Ler, Doamne,
Ler// ( Leroi Doamne Ler) ºi altele ca
- //Ia! Voileranda Lerului Doamne//,
//Ia Ler Doamne Ler// Oi Lerondai
Leroi Doamne,-//Hoi Leronda
Lerului Doamne Ler,// Aleroi, Leru,
Leor,//-Iaho! Ler, Doamne, Ler
Io !Leroi, Valerunda-//. Alte forme
apropiate am întâlnit în volumul
�Culegere de colinde din

Transilvania� de I. Sãrac - //Oi Le-
runda Lerui Doamne//-Aho, Lerui
Ler//.

Încercãm sã desluºim semnificaþia
refrenului, atât de diferit, dar ºi unitar
în acelaºi timp prin prezenþa
oblgatorie a lexemului ler.

Sintagma �Lerui (Leroi),
Doamne, Ler� poate fi descompusã
în cuvintele: �Leru-i(oi), Doamne,
Ler� - vocala i  este forma scurtã
pentru  verbul la prezent (este) ca
ºi diftongul oi care în context este
o  formã a  cuvântului i,  rezulta-
tul unei pronunþii locale, cu ace-
laºi sens verbal.

 Sintagma amintitã se poate
traduce: Sfânt este Domnul Sfânt;
având în vedere echivalentul, ca
sens, al cuvintelor Sfânt ºi
Dumnezeu - Zalmocsis  putem
înþelege acest refren ºi  astfel �
Dumnezeu este Domnul Sfânt.

Deºi formularea e scurtã,
completarea ce se impune  este -
ºi imnuri de slavã aducem Þie.
Constatãm cã acest refren, cel mai
des întîlnit pânã azi este  o
rugãciune complexã ºi completã,
ceea ce aratã ºi fiinþarea ei
continuã peste timp. Ne vom opri
asupra celui mai misterios, mai
straniu ºi mai deosebit refren
întâlnit:

Iaho ! Ler-Doamne, Ler, Io-Leroi
Valerunda

Iaho este o forma compusã  din
IAHVE  ºi verbul a fi cu forma
popularã despre care am mai
vorbit, oi (adicã îi (este)). Rãmâne
sã demonstrãm.

Numele în ebraicã a lui D-zeu,
adicã IAHVE este preluat din limba
pelasgã.

De altfel încã din vechime  a
existat o polemicã  condusã de
Origenes care-i acuza pe  iudei cã s-
au inspirat, în religia lor dupã cea a
dacilor. Chiar ºi istoricul iudeu
Ioseophus Flavius vorbeºte de
asemãnãrile foarte mari între viaþa
moralã ºi credinþa esenienilor, un fel
de cãlugãr iudei, cu religia ºi

Monedă bătută cu efigia
împăratului Galeriu
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preceptele existenþei cãlugãrilor ktiºti
ºi pleistoi daci, în opera �Antichitãþi
iudaice�.

Sã revenim �Iaho!=Iahavanus-
Iahvan-Iahva-Iahve(a)

Dumnezeu (Cel ce þine cerul în
mâini)

Ler,     Doamne, Ler-
Sfinte, Doamne, Sfinte
Io-Ionus-junus-junu-(tânãr),

adicã tinerii iniþiaþi, cãlugãrii, lerunii
ce cântã cântece sfinte

Leroi = Ler + oi(îi,este) = Sfânt
este

Valerunda-acest adjectiv pelasg se
traduce preamãrit; existã ºi verbul
pelasg valerandur însemnând a
binecuvânta.

Se observã uºor cã adjectivul ºi
verbul au rãdãcinã comunã, aºa cã
cele douã cuvinte au tangenþe de
sens.

În concluzie sã traducem refrnul:
Iaho! Ler,    Doamne,  Ler,      Io

Leroi Valerunda
Dumnezeule !  Sfinte, Doamne,

Sfinte, noi tinerii,    pe Tine
Preamãrit,

cãlugãri, ce eºti D-zeu Te slãvim,
în cântece      Cel Sfânt         Te

binecuvântãm sacre
În traducere liberã: Rugãciuni

trimitem cãtre Tine, Doamne,
Dumezeule Sfinte, fii Preamãrit ºi
binecuvântat pentru toate.

Celelalte formulãri ale refrenului
se desluºesc acum uºor:

Ia! Voileranda Lerului
Ia = este  forma prescurtatã de la

Iahve,
Voileranda = formã localã de la

valerunda
Lerului= Sfntului
Putem conchide = Dumnezeule,

Preamãrit, Þie, Domnului Sfânt(ne
rugãm)

Iahoi! Leroi,  Doamne,
Valerunda = Preamãrit

Dumnezeule, Sfânt Tu eºti,
Doamne,   Preamãrit,

Binecuvântat
Cuvinte ca: �Ahoi!, Aho!,

Hoi!, Oi!�  sunt forme prescurta-

te ºi corupte de la prototipul Ia-
hoi, adicã Iahve ºi verbul este cu
forma popularã prescurtatã oi,
pentru cã în timp colindul a ieºit
din Marele Templu, a rãmas, dupã
trecerea vremurilor vitrege, însã
în memoria colectivã, ca imn sa-
cru.

Iniþiaþii s-au pierdut în negura
vremii, dar refrenele au rãmas
aceleaºi, doar modificãri în graiul local
se mai întâlnesc.

 Numai urechea  a modificat unele
sunete, pentru cã sensul exact s-a
pierdut, oamenii nemaiînþelegând ce
spune refrenul, dar ceea ce au ºtiut
sigur a fost faptul cã el este cântec
sfânt închinat lui Zalmocsis-D-zeu.
Rãmânem însã impresionaþi de câtã
apropiere foneticã au aceste refrene,
dacã le descâlceºti înþelesurile.

Hoi! Lerunda Lerului, Doamne !
Dumnezeule !  Sfânt ºi Preamã-

rit, Þie, Sfinte Doamne, ne închi-
nãm !

Aici gãsim ºi compunera dintre
cuvintele ler ºi valerunda, rezultând
leronda sau uneori lerondai

Lexemul lerondai e format prin
compunerea  prin abreviere

Ler + leronda (valeronda) + i
(este)

Sfânt ºi Preamãrit este (se-nþele-
ge D-zeu).

ªi mai deosebitã am gãsit formu-
larea:

Aleroi, Leru, Leor.
Aici este foarte interesant

modul de formare a primului
cuvânt; dacã în unele refrene D-
zeu � Iahve a pãstrat  mai mult din
cuvântul rãdãcinã, dupã cum am
vãzut - Iahoi, Ahoi, Hoi, de data
aceasta  numele Creatorului
Suprem este enunþat doar prin
vocala A, prinsã în cuvântul
compus Aleroi

Lexemul  Aleroi se alcãtuieºte din:
A=IAHVE (IA - A)      Ler      +

oi (îi-este)
D-zeu Sfânt         este
A  -   Ler-     oi,       Leur         Leor
Refrenul de mai sus are sensul:

D-zeu   Sfânt    este     Sfânt,       Sfânt
ªi azi întâlnim între ecteniile de la

slujba Sfintei Liturghii cântarea
îngerilor: Sfânt, Sfânt, Sfânt e
Domnul Savaot! (Savaot - alt nume
pentru D-zeu, provenit din ebraicã).
Aceastã pãstrare peste milenii a
sensului esenþial al refrenului
colindelor în desfãºurarea ritualului
sacru al Liturghiei ortodoxe (dupã
Sfântul Ioan Gurã de Aur) aratã cã
ecteniile despre care am vorbit, sunt
o preluare ºi în acelaºi timp o
continuare a slãvirii lui D-zeu
Zalmocsis, fãrã întrerupere cu
aceleaºi cuvinte, dovadã certã a
monoteismului dintotdeauna a daco-
românilor, pelasgi.

Coborând cu gândul, dar ºi cu
inima în adâncurile întunecate ale
timpului, putem lumina falii ale
existenþei unui neam cu o spiritualitate
de excepþie, care ºi-a pus amprenta
pe structura intimã a indivizilor sãi,
profund legaþi nu numai de pãmânt,
dar mai ales de Cerul Înalt, al lumii
esenþelor tari ºi nepieritoare, având
conºtiinþa venirii lor din veºnicia
originarã, nãzuind la întoarcera în
Paradis, prin gesturile ºi miºcãrile cele
mai sensibile ale sufletului lor, legat
de tot ceea ce e Spiritul Absolut,
Atoatecreator.

�
Galer „Ler Împărat“Galer „Ler Împărat“Galer „Ler Împărat“Galer „Ler Împărat“Galer „Ler Împărat“Galer „Ler Împărat“Galer „Ler Împărat“Galer „Ler Împărat“Galer „Ler Împărat“
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COLORcmyk

Unul dintre ultimii epopti ai
Zalmoxianismului a fost Aethicus
Dunareanu (370 � 435) � cunoscut
si sub numele de Aethicus d�Ister,
Aethicus Histricus, sau Aethicus,
Aethicus Philosophus , cum în
lucrarile timpuriu-evmezice �,
nascut într-o familie de nobili
dacoromâni � «nobile prosapia
parentum» � de la Gurile Dunarii,
pe la anul 370 d. H. / e. n., familie
ale carei domenii se aflau în
Dynogaetia (în nordul provinciei
Dobrogea din România
contemporana), în regiunea
stralucitului oras-cetate din Dacia
Antica, din Dacoromânia primului
mileniu d. H., Histria � «... igitur
Aethicus, Histriae regione...».
Dupa ce a primit o aleasa educatie
/ instructie în familie, sub ochiul
vigilent al tatalui, destoinic
Cavaler Zalmoxian / Dunarean
(semnele / pecetile confreriilor
r a z b o i n i c - r e l i g i o a s e ,
multimilenare, ale Cavalerilor
Zalmoxianismului sunt prezente
în istoria Dacoromâniei pâna
dincoace de Mihai Viteazul),
Aethicus a urmat cursurile
�Academiilor� Symposionice
Zalmoxiene de la Histria, Tomis, ori
din Centrele Cogaionice ale
Carpatilor Rasariteni si de
Curbura (mai recent, au fost
cercetate pesterile scrise din Muntii
Buzaului, cu alfabetul dacic /
dacoromânesc-arhaic, misteric /
initiatic, transmis si prin
Cosmografia  lui Aethicus
Dunareanu, prin cele peste 40 de
copii ale acesteia). Pregatirea
complexa, multidisciplinara, de
adevarat Cavaler Zalmoxian /

Dunarean, i-a asigurat izbânda în
calatoria-spirala-planetara-a-
Cunoasterii-Absolute, de cinci ani.
Date si detalii ale calatoriei întru
Dumnezeul Cogaionului /
Sarmizegetusei, adica Soarele-
Mos / Samosh, s-au conservat în
singura lucrare a lui Aethicus
Dunareanu / d�Ister � transmisa /
cunoscuta pâna azi �, «o lucrare
de enciclopedist», Cosmografia /
Cosmographia, ce a strabatut
secolele pâna la noi, în limba latina
de sub pecetea stilistica a
Valahimii / Dacoromânimii de la
cumpana veacurilor al IV-lea si al
V-lea. Cele peste patruzeci de
copii ale Cosmografiei � cea mai
veche fiind a prezbiterului
Ieronim, de lânga Freising /
Bavaria, datând din orizontul
anului 765 � sunt cenzurate /
�abreviate� din interiorul
Crestinismului. Dupa cum
certifica si Nestor Vornicescu, «în
vremea pastoririi lui Arbeo (764 �
784), s-a facut o copie dupa
Cosmografia» lui Aethicus
Dunareanu, pastrata «pâna în
zilele noastre, în Biblioteca Publica
a Universitatii din Leipzig» (Nestor
Vornicescu, Aethicus Histricus,
Editura Mitropoliei Olteniei,
Craiova, 1986, p. 12; infra, sub
sigla: VAeth / cf. Ieronim,
prezbiter de Freising / Bavaria,
Proemium la Cosmographia-
Aethicus, editia Wuttke, Leipzig,
1853 / 1854, dupa manuscrisul
transmis din secolul al VIII-lea d.
H. / e. n. � «INCIPIT LIBER
ETHICI, TRANSLATIO E
PHILOSOPHICO EDITO/S/
ORACVLO A HIERONIMO

PRESBYTERO DILATUS EX
COSMOGRAFIA ID EST MVUNDI
SCRIPTVURA. EDICTA AETHICI
PHILOSOPHI COSMOGRAFI»).
în urma cenzurarii / �abrevierii�
Cosmografiei lui Aethicus
Dunareanu de catre prezbiterul
Ieronim de Freising, au mai ramas
«aproximativ o suta de pagini»
(«dimensiuni mai potrivite cu
scopurile sale didactice»), fiind
pusa «la îndemâna dascalilor si
ucenicilor de la scolile episcopale
si manastiresti medievale»;
«prezbiterul Ieronim (...) a
hasurat locurile pe care le-a
considerat mai putin interesante
si mai ales neadecvate pentru a fi
citite si însusite de un crestin»;
«ideile si datele lui Aethicus le-a
formulat în viziunea sa, prin
cuvintele sale, dar � lucru foarte
important � din loc în loc a
reprodus textual paragrafe întregi
din Cosmografia  lui Aethicus»
(VAeth, 11); la sfârsitul
Cosmografiei, «abreviata» si data
«scolii episcopale de copiere a
manuscriselor de pe lânga
catedrala locului» (Freising /
Bavaria), Ieronim a lasat Alfabetul
Dacic / Dacoromânesc-arhaic din 23
de litere, între care, cele sapte,
reprezentând sistemul vocalic al
limbii pelasgo-thraco-dace �
sistem vocalic ce individualizeaza
net dacoromâna / româna de azi
între �cele zece limbi romanice�:
alamon � A, efothu � E, iosithu � I,
ozechi � O, înthalech � Â, î, azathot
� ~, urchoni / yrchoni � U. Cu cele
23 de litere (într-o copie din
secolul al IX-lea, sunt date nu
numai �literele mici�, ci si

FILOSOFUL DACOROMÂN AETHICUS DUNÃREANU –––––
«COSMOGRAPHIA»

SI ALFABETUL DACIC / DACOROMÂNESC-ARHAIC
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�majusculele� � infra), aplicând
principiul fonetic în ortografie,
scriau numai epoptii
Zalmoxianismului (razboinicii-
preoti ai Soarelui-Mos / Samosh
si Cavalerii Zalmoxieni, Thraci /
Dunareni). în popor � �spre a nu
se lenevi memoria colectiva� /
�spre a nu muri cel ce înscripteaza
/ scrie� � era permisa /
�recomandata� doar scrierea
ideografica, relevata de arheologie
la Carpati / Dunare, în ceramica
neoliticului, a antichitatii, a
Pelasgilor-Dax (Daci) si a
Pelasgilor-Thrax (Thraci), adica a
Belagilor-Belachilor > Blachilor /
Vlahilor, permanent, din orizontul
anului 8175 î. H. / î. e. n., încoace.
Aethicus Dunareanu a scris,
fireste, Cosmografia, în limba
pelasgo-thraco-daca arhaica, adica
în limba lui materna si, totodata,
sacra limba a Zalmoxianismului
(din pacate, un astfel de exemplar
nu pare a se fi pastrat pâna la noi);
apoi a pus Cosmografia în circuitul
sacrei limbi latine din Imperiul
Roman, din orizontul anului 400
d. H., fiindu-i solicitata pentru
bogatia de informatii, îndeosebi,
din tinuturi necalcate de piciorul
vreunui geograf greco-roman
pâna în vremea sa. Aethicus
Dunareanu si-a tradus lucrarea în
�limba oficiala� a Imperiului
Roman, adaptând, introducând cu
lejeritate multe cuvinte din
pelasgo-thraco-daca arhaica în
�limpida lui latina dunareana�,
chiar dintre acele cuvinte aflate
�numai în limba dacilor�,
mostenite numai în dialectele
nord-dunarene ale limbii române
contemporane � de exemplu, mos
/ mos (din pelasgo-thraco-dacicul
mosua), murg (< murga / murgua)
etc., oglindite în thothymos,
Murginum etc. A lasat � pe anumite
pagini din Cosmografia în limba
latina � si un numar de texte
«enigmatice», destinate, accesibile
numai celor din confreria

razboinic-religioasa a Cavalerilor
Zalmoxianismului de la cumpana
secolelor al IV-lea si al V-lea,
unele fiind, probabil, ortografiate
si în initiaticul / mistericul alfabet
al Cogaionului / Sarmizegetusei;
astfel de �texte enigmatice�, din
pacate, mai toate fost-au
�abreviate� de copistii evmezici;
«în secolul al IX-lea, vestitul
benedictin de la Fulda, Hrabanus
Maurus» (VAeth, 12), «dupa ce
citeaza din Cosmografia  lui
Aethicus Dunareanu»,
mentioneaza cinci alfabete sacre ale
acelui timp: ebraic, grec, latin, dacic
(�alfabetul Aethicus�)  si vechi-
germanic (al lui Lupila / Ulfila,
utilizat în traducerea �Bibliei�
pentru Goti).

Cele 23 de litere ale alfabetului
dacic sunt: alamon, becah, cathu,
delfoy , efothu, fomethu , garfou,
hethmu , iosithu, kaithu , lethfu,
malathy, nabaleth, ozechi, chorizech,
phythyrin , salathy , întalech,
thothymos, azathot, reque, urchoni /
yrchoni, zothychin. Alfabetul dacic,
transmis din orizontul anului 400
d. H. / e. n. si prin Cosmografia lui
Aethicus Dunareanu, a fost
utilizat numai de catre epoptii
Zalmoxianismului, dupa cum s-a
mai subliniat, în scrieri cu profund
caracter secret, misteric / initiatic.

Ideogramele �tip Tablita-Soare�
(5300 î. H. � Tartaria / Ardeal) au
fost preluate de ceramica
dacoromâneasca � din vestite
centre � ca �motive geometrice�,
�motive� ce rasar peste mielnii,
cu sacrele lor sensuri, si în portul
popular al Valahilor /
Dacoromânilor din secolul al XX-
lea. Astfel, ideograma (�motivul�)
romb, semnificând hierogamie,
casatorie sacra, poate fi urmarit(a)
permanent, din orizontul anului
8175 î. H. / î. e. n., de pe falanga
de ecvideu de la Cuina-Orsova si
din ceramica neoliticului, pâna pe
costumele dacoromânesti din
Moldova anului 1940 / 1950. Dar
nenumarate sunt si inscriptiile din
spatiul Pelasgiei / Valahiei (Daciei
/ Dacoromâniei) scrise cu acest
alfabet � al carui �cod� îl dam mai
jos �, inscriptii catalogate de
cercetatori ca �nedescifrate�.
Muzeografii / arheologii se pot
antrena de-acum în �sacra
lectura� a �indescifrabilelor�
inscriptii stramosesti, în limba
pelasgo-thraco-daca, sau valahica,
adica în limba dacoromâna
arhaica, sacra limba a
Zalmoxianismului.

Cosmografia lui Aethicus Duna-
reanu dovedeste spiritul enciclo-
pedist-salmosian / zalmoxian al
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Dacoromânului / �Straromânu-
lui�, «munca sa fiind adevarata
cercetare etnologica, la nivelul si
în conditiile posibile atunci, cu un
remarcabil simt al investigatiei»,
caci în «observatiile lui asupra ti-
nuturilor strabatute si asupra nea-
murilor întâlnite» a retinut «date
aproape amanuntite despre viata
popoarelor pe care le-a cercetat,
cultivate sau unele considerate
salbatice, despre zeii lor, despre
moravuri, despre mestesugul con-
struirii navelor, despre virtutile
razboinice, despre arme si siste-
me strategice, despre bogatiile
acelor tinuturi: aur, fier, pietre
scumpe, grâne, animale etc.» (VA-
eth, 9). Ca epopt al Zalmoxianis-
mului, ca sol întru Tatal-Cer /
Soarele-Mos (Samasua / Samos,
�Salumasua / Salmos-Zalmas-Zal-
moxis�), aidoma înaintasilor cu
stiinta de a se face nemuritori, Aet-
hicus Dunareanu � dupa cum re-
iese din Cosmografia �abreviata�
� a urmat / strabatut calea-spira-
la-planetara  � cunoscând America
mai devreme cu un mileniu decât
Columb �, pornind din Dacoromâ-
nia spre sud si înaintând �mereu
la dreapta� (potrivit celor stabili-
te în Cogaion / Sarmizegetusa înca
din orizontul anului 1600 î.H. /
î.e.n., anul Reformei Zalmoxia-
nismului): prin Hellada / Grecia
(Atena), Canaan / Libia, prin Egipt
si nordul Africii, prin Hispania
(ori: din Africa, în Sicilia, Italica
Peninsula), prin Franta, prin
�[arile Germanice� / �[arile Bal-
ticii� (Germania, Danemarca,
Suedia, Norvegia), prin
Arhipelagul Britanic (în
asteptarea unui timp prielnic
traversarii Atlanticului,
construindu-si ambarcatiunea,
formându-si echipajul-calauza
alaturi de echipajul din suita-i
salmosiana / zalmoxiana de
razboinici ai lui Sol-Ares), prin
Groenlanda si «[arile Marii
înghetate» (Canada, Alaska, Ar-

hipelagul Aleutin / Nipon), prin
Japonia, Mongolia, China, India
(«calatorind pe Gange cu o nava
proprie, continuând calatoria pe
apa pâna în Ceylon» / Shri Lanka
� VAeth, 9), prin Mesopotamia /
Babilonia, Portile Caspice / Ala-
nia, Armenia, spre a se reîntoar-
ce în Dacoromânia-i natala în �al
cicnilea an� si spre �a preda sta-
feta� noului Mesager Celest, �se-

manator� de dreptate / �etica�
precum Fat-Frumos, cel vectori-
zat în toate actiunile sale spre
[ara-Tieneretii-fara-Batrânete-si-
Vietii-fara-Moarte. Textele �enig-
matice�, adica initiatic-salmosie-
ne / zalmoxiene (destinate numai
epoptilor în Zalmoxianism), scri-
se în dacoromâna / valahica, uti-
lizând acest alfabet dacoromâ-
nesc-arhaic, se alcatuiau dupa un
cod al Cogaionului / Sarmizegetusei.

Un astfel de text codificat în spi-
ritul Zalmoxianismului a lasat Aethi-
cus Dunareanu si în limba latina, chiar
în Liber primus din Cosmografia:
«Unde parabulam enigmatibus
suis adsumptam ait: Terrorem ter-
ribilem, tot terrarum trivialis torghi-
navi Trimarcem, turma tergiversan-
tium titillat, turgentium titubata tela
tandem trutinata, tritura toracem
tacto mucronis...» (apud VAeth,
58); textul subliniat � în latina
Dacoromâniei din orizontul anu-
lui 400 d. H. � se citea de initiatul
/ epoptul în Zalmoxianism în �co-
dul� thothymos-18 (T-18), sau co-
dul Soarelui-Tânar / Razboinic, ne-
cesitând o abordare speciala, din
unghiul franjelor semantic-sin-
cretice de la «Tura tantopere Tul-
chus, triarum tonantium tenit,
Malancinorum titanistria, tollora
Murginum» (ibid.). între multe
alte pagini �secrete�, se afla în
Cosmografia si «proiectul unui pod
la Haellaespont, în termeni
enigmatici» (VAeth, 10)*.

*Variante ale studiului, în
revistele: Rostirea Româneasca
(Sibiu), anul al II-lea, nr. 7 - 8,
iulie�august 1996, paginile 127 �
131; Caietele Dacoromâniei
(Timisoara), anul II, nr. 5 (22
septembrie � 22 decembrie), 1997,
p. 1 sqq.
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În ultimii ºapte  ani, la fiecare
sfârºit de august semnalam cu
tristeþe neregulile amplasãrii unei
tabere de arheologie în Incinta Sacrã
la Sarmisegetusa Regia. Corturi, rufe
la uscat, focuri de tabarã, manele,
jocuri de fotbal ºi multã mizerie,
acesta era tabloul care an de an se
repeta obsedant ºi grotesc în faþa
celor care se încumetau sã viziteze
capitala de suflet a dacilor. Protestele
noastre se loveau pe de o parte de
aroganþa celor care-ºi instalau tabãra
ca niºte stãpâni absoluþi ai
Sarmisegetusei, pe de altã
parte de indiferenþa ºi
complicitatea autoritãþilor
locale ºi centrale.Anul
acesta �Asociaþia Dacia
Nemuritoare� care a ºi
instalat în Munþii Orãºtiei
panouri care fãceau apel
la civilizaþie, a protestat
faþã de felul jalnic în care
apãrea Sarmisegetusa
ocupatã nu de romani ci
de barbaria unei tabere de

arheologie. Anul acesta �Fundaþia
Dacia Revival� a descoperit la
Sarmisegetusa o adevãratã catstrofã
ecologico-arheologicã pe care cu
sprijinul mass-media româneºti a
adus-o în atenþia opiniei publice. În
plin sit arheologic cu o nesimþire care
întrece orice închipuire, la plecare,
arheologii din ºantierul condus de
prof.dr Ioan Glodariu de la
Universitatea din Cluj-Napoca, au
îngropat gunoaiele produse pe timpul
funcþionãrii taberei.

  Materiale cu o biodegradabilitate

R  U  ª  I  N  E
de peste 1000 de ani(peturi de plastic,
baterii, cauciucuri) alãturi de alte sute
de kilograme de deºeuri au fost
acoperite cu pãmânt ºi camuflate
dupã ultimele tehnici arheologice. O
echipã a Daciei Revival încãlcând cu
bunã ºtiinþã legea 182 a patrimoniului
a sãpat în situl arheologic dezgropând
ºi demonstrând unei þãri întregi o
adevãratã culme a nesimþirii. A
încãrcat cu mânile goale 8 saci cu
gunoaie  care au fost distribuiþi
Directiei de Culturã ºi Patrimoniu,
Consiliului Judeþean,Muzeului

Civilizaþiei Dacice ºi Romane,
Gãrzii de mediu,
Administraþiei Parcului
Natural Grãdiºtea
Muncelului- Cioclovina.Toate
aceste instituþii ale judeþului
Hunedoara au fost direct
implicate în acest nefericit
incident, fiecare dintre ele
având pârghia necesarã
împiedicãrii lui. Nu au facut-
o iar rezultatul a fost pe
mãsurã.



32

DACIAmagazin nr. 24 august � septembrie 2005

cmyk

Este timpul acum ca Ministerul
Culturii sã treacã la curãþenia de
toamnã printre angajaþii sãi care au
permis au întreþinut sau au comis  de-
alungul anilor aceastã barbarie.

E timpul ca Administraþia Parcului
Natural Grãdiºtea de Muncelului-
Cioclovina  instituþie care de doi ani
de zile existã fãrã a ºti de ce existã ºi
consumã aer ºi bani fãrã a da nimic
în schimb, sã intre în normalitate în
legalitate.

E timpul ca Garda de mediu sã
punã piciorul în prag ºi sã-ºi urmeze
menirea pentru care a fost înfiinþatã.

E timpul ca autoritãþile locale sã
conºtientizeze Sarmisegetusa ca
templu al neamului românesc ºi nu
ca o ladã de gunoi.

E timpul ca cei vinovaþi sã
plãteascã pentru crima comisã.

E timpul ca opinia publicã
societatea civilã sã ia atitudinea pe
care trebuia sã o ia cu mult timp
înainte.

Tuturor celor care se fac vinovaþi
de acest prãpãd care poate avea
urmãri ireparabile, noi toþi cei care am
protestat într-un fel sau altul, noi toþi
cei care am dezgropat gunoaiele
arheologilor, noi toþi cei care iubim
Sarmisegetusa ca pe o icoanã,le
adresãm un singur lucru din toatã
fiinþa noastrã :

. . . Sã vã fie ruºine !!!. . . Sã vã fie ruºine !!!. . . Sã vã fie ruºine !!!. . . Sã vã fie ruºine !!!. . . Sã vã fie ruºine !!!. . . Sã vã fie ruºine !!!. . . Sã vã fie ruºine !!!. . . Sã vã fie ruºine !!!. . . Sã vã fie ruºine !!!


